
1

Framtid Svärdsjö
Affärsplan  
Sommar 2021

Fo
to

n:
 U

lf 
Pa

lm



2

Innehåll

Historik – Bakgrund och syfte ................................... 3

Historia och fakta ....................................................... 6

Samverkans organisation – roller och ansvar .......... 9

Geografiska BID-området ........................................11

Platsens intressenter .................................................13

Identitet – Varumärke ...............................................15

Vår gemensamma vision .........................................16

Mål, delmål och målbilder .......................................17

Nuläges analysen ......................................................18

Fokus områden ..........................................................19

Omvärlds bevakning / marknaden .........................22

Kunder – invånare – besökare ................................24

Konkurrenterna / kollegorna ..................................26

Strategi – dåtid, nutid och framtid ..........................27

Riskanalys och prioriteringslista .............................28

Medfinansiering och budget ....................................29

Samarbetsavtal .........................................................30

Handlingsplan – åtgärdslista kopplat till målen ....31



3

1. Historik – Bakgrund och syfte
städerna, näthandel eller problem med 
generationsskiften, så uppstår hål i servicekedjan. 
Om boende inte längre får känslan att ”allt 
man behöver” finns i Svärdsjö så finns risk att 
man börjar handla allt mer på annan ort eller 
på nätet, eftersom man ändå behöver söka sig 
utanför bygden för att finna vissa varor, tjänster 
och sysselsättningar. På så vis kan det bli svårare 
för kvarvarande aktörer att överleva och risken 
ökar för ytterligare försvagning av servicekedjan. 
Allt större del av de disponibla medlen hamnar 
utanför den lokala ekonomin.

Svärdsjö och Svärdsjöbygden är en välmående 
del av Falu kommun. Omgivningarna bjuder 
på vacker natur och ren miljö. Invånarna trivs 
i stort och utbudet av service och varor är bra, 
bättre än vad man kunde förvänta med hänsyn 
till samhällets storlek. Det finns ett utvecklat 
förenings- och kulturliv samt en mycket stark 
samverkan inom centralorten Svärdsjö och 
de omgivande byarna. I Svärdsjö tätort är 
det Svärdsjö Intresseförening som håller i 
trådarna runt samverkan och de samarbetar i 
sin tur med de omkringliggande byarna genom 
bygdens gemensamma samverkansorganisation 
Svärdsjöbygdens utvecklingsråd.

Svärdsjö tätort marknadsförde sig för en tid 
sedan som ”Varuhuset på längden” en slogan 
med förankring i verkligheten. ”Här finns allt 
man behöver i vardagen” säger många. Likväl är 
hoten mot den kommersiella servicen i samhället 
alltid närvarande. Konkurrens från närliggande 
Falun och Borlänge, där många Svärdsjöbor 
arbetar, är såklart hård. Näthandel ökar stadigt 
och tar marknadsandelar från lokal handel 
över hela Sverige. Vidare står Svärdsjö inför 
generationsskiften i delar av den lokala handeln.

Om någon av de som tillhandahåller kommersiell 
service idag förvinner, oberoende av om det är på 
grund av konkurrens från de omkringliggande 

Butiker i Svärdsjö. Foto: Ulf Palm

Butiker i Svärdsjö. Foto: Ulf Palm
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På samma sätt går det att få denna process att gå 
åt andra hållet. Om servicekedjan stärks så ökar 
den lokala ekonomin vilket gör att Svärdsjös 
möjligheter att utvecklas och blomstra ytterligare 
ökar.

Detta gäller inte enbart handel utan ökad trivsel 
för invånarna i bygden förstärker generellt 
denna positiva effekt. Om platsen är inbjudande 
så tenderar folk att vilja spendera mer tid där 
och finna mindre anledning att söka sig bort. 
Om utbudet av fritidsaktiviteter är stort lokalt 
behöver man inte ta den där resan till Falun för 
att utöva sin aktivitet och då kanske man inte 
heller ”passar på” att handla på stormarknaden. 
Därför förs även diskussioner om hur vi gör 
Svärdsjö tätort mer attraktivt med ett större 
utbud av fritidsaktiviteter kopplade till 
kommersiell service.

aktivitetspark Gropen
Svärdsjö saknar idag lekplatser och ytor för spontanidrott för barn och unga. I BID-projektet har området 
gropen uppmärksammats som en lämplig plats för för aktvitet och kultur för barn och ungdomar i alla 
åldrar med möjlighet till lek, spel, cykel och skateboard.

Projektskiss ”Aktivitetsparken”, en aktivitetspark mitt i centrala Svärdsjö.

Aktuella frågeställningar i 
Svärdsjö
• Hur ska Svärdsjö kunna behålla och utöka 

kommersiell service?

• Hur kan utvecklandet av ett attraktivare 
Svärdsjö och utvecklandet av nya och flera 
aktiviteter som komplement till de som redan 
finns stödja denna process?

• Vad behöver vi fokusera på att göra för att 
genomföra detta?

• Hur ska vi kommunicera detta till Svärdsjöbor, 
tänkbara framtida Svärdsjöbor, företag, 
Falu kommun, Region Dalarna och politiker?
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Utmaningar
Som alltid finns det ekonomiska utmaningar för 
landsbygden när det gäller genomförandet av 
goda idéer. Någon måste betala initialt, även om 
man kan räkna hem en vinst för samhället på sikt.

En uppenbar och tydlig utmaning är att det finns 
lediga kommersiella lokaler i centrala lägen. 
Detta förhållande delas med större samhällen och 
städer.

En annan utmaning är att skapa en organisation 
som driver igenom de förbättringar som är 
möjliga och som är uthållig – även långsiktiga 
mål ska kunna nås.

Möjligheter
BID-projektet har identifierat ett antal 
förbättringsområden och kommer även att 
resultera i en hållbar samverkansorganisation för 
långsiktigt förvaltande av idéer och projekt.

Samverkan är redan väl utvecklad i bygden, 
både i Svärdsjö tätort och de närliggande 
byarna samt övergripande i hela området genom 
Svärdsjöbygdens utvecklingsråd.

Det finns ett stort engagemang i bygdens 
civilsamhälle! Man vill utveckla sitt Svärdsjö, 
både som näringsidkare och boende.

Grundförutsättningarna är goda! Svärdsjö är en 
vacker bygd där folk redan trivs. Det som saknas 
för att ge ”det lilla extra” är ofta välkänt och 
oftast inte svårt att lösa, men det behövs någon 
som tar tag i det.

Ett samhälle i förändring, landsomfattande och 
till och med världomspännande, skapar nya 
möjligheter för landsbygden att visa sina fördelar 
och sin attraktivitet, både som boendeort, 
arbetsplats och etableringsort för företag.

Vår guldsmed Eva-Lis. Foto: Ulf Palm
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2. Historia och fakta

För närvarande arbetar Kråkan Kultur & Teater 
med en familjemusikal som bygger på Lasse 
Berghagens bok om Teddybjörnen Fredriksson 
och Jakten på Silverhåven, urpremiär annandag 
jul 2021 på Hedenborg.

Flygfoto från 1937, i jämförelse med moderna flygfoton så ser man tydligt 
hur bygden förändrats genom årtionden genom bebyggelsens utbredning.

Vår unika historia
Historien som nämns här nedan, den om Gustav 
Vasa, är känd bland nästan alla Svärdsjöbor. 
Bland äldre personer utanför Svärdsjö förknippas 
fortfarande bygden med den historien. Den lokala 
teaterföreningen Kråkan Kultur & Teater har 
kopplat historien till idag genom skådespelet 
Gustav Vasa i Svärdsjö somrarna 2013–2015. 
Corona-pandemin har skjutit nypremiären till 
framtiden.

Svärdsjös historia är annars den om de vidsträckta 
skogarnas, de många sjöarnas historia och arbetet 
med timmer, kol, djurhållning, malm och järn.

I modernare tid finns det en historia om musik 
och samlingsplatsen Hedenborg, som drog relativt 
stora artister till Svärdsjö under 1950- och 
60-talet.

Någon som är och har varit en stor del av 
Svärdsjös nutidshistoria är Lasse Berghagen. 
Genom sina visor, texter och övriga verk som 
ofta skildrar något med anknytning till Svärdsjö 
så är han en del av Svärdsjös identitet. Många av 
hans kompositioner har skrivits uppe på loftet i 
Fjärsmansgården, strax utanför Svärdsjö tätort.

Lasse Berghagen och kusinen Matsan fiskar kräftor 
i Borgärdesströmmen. Foto: privat
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• Midsommarfirande på Gammelgården, Svärdsjö 
hembygdsgård, samlar varje år flera tusen 
besökare och är en kär tradition för många. 

• Hembygdsföreningen ordnar också 
Svärdsjö kvällar på Gammelgården under 
onsdagskvällar i juli, då man säljer glödstekt 
sill och ordnar med underhållning från scenen, 
ofta med namnkunniga artister samt olika 
hantverksteman.

• Allsång med Lasse Berghagen på Gammel gården 
samlade under flera år en mycket stor publik 
och tankar finns på att försöka starta upp 
Allsången igen.

• Kyrkbåtsrodden ordnas som en serie av 
tävlingar med kyrkbåtar runt om i Svärdsjö-
bygden under början av sommaren. Dessa är 
uppskattade tävlingar för både publik och 
tävlande.

• Svärdsjö Veteranbilsmuseum ordnar veteranbils-
träffar och andra aktiviteter vid sitt garage och 
museum. 

• Svärdsjöfesten anordnas av Svärdsjö 
Intresseförening varje år i augusti och då utser 
man dessutom årets Svärdsjöbo.

En tydlig del av Svärdsjöbygdens historia och 
vår storytelling handlar som sagt om Gustav 
Eriksson Vasa och hans äventyr i bygden 
1520–21. Härifrån kommer också historien 
om Svärdsjökråkan då bonden Sven i Isala skar 
hästen i “kråkan” (ovanför hoven) för att förvilla 
de danska soldaterna som med en lans hade 
skadat Gustav Eriksson Vasa där han låg gömd 
i hölasset. Detta är en av historierna som den 
lokala teaterföreningen Kråkan Kultur & Teater 
gestaltat under ett antal sommarsäsonger på 
Gammelgården.

Kråkan har blivit en symbol för Svärdsjöbygden 
och i och med BID-projektet arbetas det nu på 
att förse Svärdsjö med konstnärlig utsmyckning 
som knyter an till historien tillsammans med en 
konstnär som bor i Svärdsjö.

Andra historier finns också att hämta ur bygdens 
kultur och tradition i form av: 

• Dräkter, musik och folkdans (Svärdsjö 
spelmanslag), hantverk, socknar, ett tydligt 
bondesamhälle och odlingslandskap.

• Fäbodar där några fortfarande lever med aktivt 
fäbodbruk som t.ex. i Nysjön.

Skådespelet ”Gustav Vasa i Svärdsjö”.
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Fakta om Svärdsjö
Svärdsjö ligger 25 km nordost om Falu tätort. I Svärdsjö 
tätort bor ca 1 400 personer och i Svärdsjö socken bor 
ca 4 300 personer. Till socknen hör orter som Svartnäs, 
Vintjärn, Linghed, Lumsheden, Toftbyn, Bengtsheden med 
flera.

Svärdsjö är utpekat som en av kommunens serviceorter 
där väsentlig offentlig och kommersiell service ska finnas. 
I Svärdsjö tätort finns förskola och grundskola till och 
med årskurs 9, vårdcentral, Folktandvård, äldreboendet 
Källegården, bibliotek med Servicepunkt, brandstation, 
livsmedelsbutiker, bensinmack, apotek, postombud, 
uttagsautomat, utlämningsställe för Systembolaget, 
järnhandel, färgaffär, klädbutiker, frisör, hemelektronik, 
second hand, garner och lagning av kläder samt pizzerior 
med mera.

Utmaningen är att behålla den mångfald av kommersiell 
och offentlig service som finns och komplettera med nya 
lösningar för att säkra framtiden.

Svärdsjöbygdens folkmängd är något ökande och i Svärdsjö 
socken finns 329 företag registrerade. 

Publikhav under Allsången på Gammelgården. Foto: privat
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3. Samverkans organisation  
– roller och ansvar

Övriga funktioner i 
samverkansorganisationen

BID-projektets styrgrupp blir referensgrupp
Här finns representation från kommun, 
fastighetsägare, handel och ideell sektor. Här är 
Falu kommun är starkt representerad men det är 
önskvärt med ett engagemang av företagare från 
Svärdsjöbygden.

Syftet med styrgruppen under BID-projektet har 
varit att styra, följa upp och vägleda projektet mot 
de mål som fanns i beslutet från Region Dalarna, 
vara ett stöd och ett bollplank för projektledaren 
samt agera som ambassadörer för projektet.

Framtiden
En utmaning under projektets gång är att hitta 
en hållbar samverkansorganisation som förvaltar 
resultatet av projektet och driver på för att 
förverkliga de mål som sätts i affärsplanen och 
handlingsplanen.

BID-projektets fortsatta samverkansorganisation 
kommer att inordnas i Svärdsjö Intresseförenings 
struktur.

Organisation 
samverkansorganisation.

Styrgruppen växte under projekttidens gång fram 
till ett utmärkt stöd och det är mycket önskvärt 
om gruppen fortsatt har en aktiv roll i Svärdsjös 
samverkansorganisation.

Nu när projektet lämnas över till Svärdsjö 
Intresseförening övergår styrgruppens funktion 
till att bli en referensgrupp som genom minst två 
möten per år följer upp och utvärderar projektets 
framdrift. Detta görs genom att granska 
praktiska resultat mot målen i affärsplanen och 
handlingsplanens beskrivningar. Referensgruppen 
följer även upp om man fortsätter arbeta enligt 
BID-modellen, för att fortsätta utvärdera metoden 
på landsbygden.

Arbetsgrupper Samverkan Referensgrupp Svärdsjö Tankställe AB

Styrelse

Trivsel & Event

Svärdsjöstigen

m.fl.

BID – Smart 
service:

Platsen och 
varumärket

Utbud

Tillgänglighet, 
rent, tryggt, säkert

Svärdsjö bygdens 
utvecklingsråd

Falu kommun

Företag och 
föreningar

Skolan

Pastoratet

Region Dalarna

m.fl.

F.d. styrgrupp BID Svärdsjömacken

Svärdsjö Intresseförening
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Arbetsgrupper
Från och med 2021 arbetar fokusgrupperna 
vidare med tre grupper:

• Fokusområde Platsvarumärke och Platsen 
Representanter i grupperna består av deltagare 
från näringslivet i Svärdsjö, Falu kommun 
(Näringslivskontoret) samt representanter för 
civilsamhället i olika åldrar och med olika 
bakgrund.

• Fokusområde Utbud 
Utbudsgruppen består av representanter 
för handeln i Svärdsjö, hotell och turism-
verksamheter, friskvårdsföretag, föreningar och 
Falu kommun (Biblioteket).

• Fokusområde Tillgänglighet och Rent,  
tryggt och säkert  
Gruppen består av personer från ett 
lokalt transport företag med goda insikter 
i kollektivtrafiken, representanter för 
civilsamhället med mycket goda kunskaper 
inom väghållning, vägtrafik och infrastruktur 
samt representanter från Falu kommun 
(tillgänglighetskoordinator, fritidsledare och 
räddningstjänst).

Avsiktsförklaringar och beredskap att ta 
ansvar för resultatet i framtiden
En viktig del i BID-processen är att avsikts-
förklaringar tecknas mellan parterna. När 
projektet närmar sig sin slutfas kommer fokus 
att läggas på att få skriftliga avsiktsförklaringar 
på plats. Svärdsjö Intresseförening är redo att 
ta hand om det fortsatta utvecklingsarbetet för 
BID-området och förvalta affärsplanen med 
tillhörande handlingsplan.

Vy över delar av Svärdsjö. Foto: Ulf Palm
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4. Geografiska BID-området
BID-området utgörs av de centrala delarna av 
Svärdsjö tätort. Dessutom finns ett yttre BID-
område som utgörs av kringliggande landsbygd 
och dess byar – Svärdsjöbygden. Uppdelningen är 
vald med tanke på att det inre BID-området har 
stor betydelse för att kunna tillhandahålla och 
tillgängliggöra offentlig och kommersiell service 
till det betydligt större område som utgörs av 
Svärdsjöbygden.
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Den kommersiella och offentliga servicen i 
tätorten/BID-området servar betydligt fler än de 
som bor där och handeln och övrig kommersiell 
service i tätorten är beroende av underlaget som 
hela bygden utgör.

BID-området i Svärdsjö tätort.
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Vem äger platsen?

Vad innehåller BID-området?

Verksamhet

Rosa/lila områden ägs av Falu kommun. 
De gula områdena ägs av Kopparstaden. 
Övriga ägs av privata ägare.

30 %

10 %
20 %

13 %

27 %

Övrig 
detaljhandel

Service

Restaurang
/kafé

Offentlig 
service

Dagligvaror
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5. Platsens intressenter
Köpmän/företagare 
Alla köpmän och företagare som är medlemmar 
i Svärdsjö Intresseförening får information 
om BID-projektet. I hela Svärdsjöbygden finns 
329 stycken företag registrerade. Det rör sig 
till relativt stor del av enskilda firmor med 
skogsbruksinriktning.

Företagarfrukostar anordnas där information om 
projektets status kommuniceras. Köpmännen och 
företagarna uppmuntras att delta i arbetet och 
att komma med idéer. Möjligheterna till att bidra 
ekonomiskt varierar stort i gruppen men många 
kan bidra med idéer, arbetskraft och i vissa fall 
material.

Fastighetsägare 
BID-projektet har fått alltmer kontakt med 
områdets fastighetsägare. Kopparstaden är den 
största enskilda fastighetsägaren, även privata 
fastighetsägare är intressenter i projektet samt 
vägföreningen. Ytterligare ett par privata 
fastighetsägare för kommersiella lokaler är 
informerade och positiva till BID-projektet men 
deltar ej aktivt i projektarbetet.

Fastighetsägarna skulle kunna ha större resurser 
att bidra ekonomiskt, kanske i samfinansiering 
med kommunen.

Svärdsjöbygdens utvecklingsråd  
I rådet sitter representanter från Framtid i 
Linghed, Lumshedens Intresseförening, Svartnäs 
Intresseförening, Svärdsjö Intresseförening, 
Vintjärns Intresseförening och Tofta 
Bygdeförening. Rådet har en position som 
möjliggör ett ”utifrånperspektiv” på det som sker 
i BID-området och deras uppgift är att se hur de 
satsningar som görs utvecklar hela bygden.

Vilka intressenter finns i BID-området med 
omnejd som har intresse och resurser till att delta 
i utvecklingsarbetet?

För att samarbete ska fungera måste våra 
intressenter specificeras och lyftas fram. Alla 
intressenter är viktiga pusselbitar i vår samverkan. 
Alla måste finnas med i processen och de måste få 
kännedom om och förståelse för varandra samt 
en gemensam målbild. När vi nått det så kommer 
samverkan att lyftas till nästa nivå. Nätverkandet, 
personliga dialoger och möten är otroligt viktiga 
framgångsfaktorer. 

Svärdsjö Intresseförening 
Som den etablerade samverkansorganisationen 
i bygden är de den naturliga arvtagaren till 
BID-projektet efter avslutad projekttid. Svärdsjö 
Intresseförening är en politisk och religiöst 
obunden ideell förening som har till uppgift att 
utveckla och skapa framtidstro och livskraft i 
Svärdsjö. 

Ur verksamhetsplanen för 2021:

• Fungera som ett forum för samverkan 
mellan föreningsliv, kulturverksamheter, 
näringsliv, samhällsservice och olika lokala 
intressegrupper. 

• Främja boende, nyetablering och nyskapande i 
Svärdsjö. 

• Medverka till aktiv marknadsföring av 
Svärdsjö. 

• Bevaka samlade intressen i relation till 
kommunala organ, myndigheter och andra 
centrala instanser.

Antalet medlemmar under 2020 uppgick till 209, 
varav 42 var företag.
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Falu Kommun
Falu kommun deltar aktivt i BID-projektet, 
både i styrgruppen och i fokusgrupper. En stor 
fördel med att få med kommunen i direkta 
samverkansprojekt är att kontaktvägarna blir 
korta mot intressenterna på landsbygden. Då 
kommunen är positiv till samfinansiering är 
det enklare att öppna upp för förhandling med 
exempelvis fastighetsägarna. 

Föreningar 
Idrottsföreningar och kulturella föreningar är 
intressenter i bygden och deltar i vissa fall i 
BID-projektet. De föreningar som deltar aktivt 
i projektet är Svärdsjö IF fotboll, Svärdsjö 
Hembygdsförening, Svärdsjö Intresseförening 
samt Kråkan Kultur & Teater.

Fotboll är stort i Svärdsjö. Foto: Ulf Palm
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6. Identitet – Varumärke

Starka tillsammans. Foto: privat

Svärdsjös identitet är förknippad med ett starkt 
lokalt engagemang där samarbete och samverkan 
är i fokus. Det är alltid mycket på gång runt om 
i bygden som ackumulerat bidar till en levande 
och livskraftig Svärdsjöbygd, en bygd som 
under alla tider genomsyrats av entreprenörskap 
och framåtanda. Det är kärnvärden som tagit 
oss dit där vi är idag och som vi tillsammans 
nu får vidareutveckla i vårt arbete och i vår 
kommunikation mot en ny vision och nya mål 
för att fortsatt attrahera boende, föreningar, 
företag, samverkansaktörer, besökare och 
inflyttare.

Parallellt med allt praktiskt arbete som 
via handlingsplanen gemensamt ska ta oss 
mot visionen och målen blir storytelling ett 
viktigt verktyg för oss i att fortsatt bygga vårt 
varumärke. I vår storytelling knyter vi ihop 
historien med den framtid som vår vision och 
våra mål ska ta oss till. Goda exempel som vi 
kan luta oss mot i närtid är den mobilisering 
vi gjorde tillsammans 2015 för att välkomna 
flyktingarna som då kom till Svärdsjö samt 
mobiliseringen för att finansiera och realisera 
Svärdsjömacken som varit i drift i snart fyra år 
vars vinst bidrar till fortsatt utveckling i bygden. 

Med dessa pusselbitar skapar vi goda praktiska 
exempel och historier som skapar ökad stolthet, 
ökad delaktighet och ökat engagemang som 
gör oss starka tillsammans vilket bidrar till en 
attraktiv Svärdsjöbygd.

En annan kritisk framgångsfaktor i utvecklingen 
av Svärdsjöbygden och vårt varumärke är att vi 
fortsätter att utveckla vår samverkan i bygden 
samt med kommunen och andra strategiska 
aktörer i vår omvärld. God samverkan är en 
nyckel för att vi ska nå våra mål och ständigt 
vara en attraktiv och välkomnande bygd. 



16

7. Vår gemensamma vision

bra. Ett näringsliv som värnar om miljön och 
utvecklar nya smarta affärsmodeller. En trygg 
och utvecklande miljö för våra barn som lägger 
grunden för livsresor utan gränser.

Vi drömmer om ett samhälle där vi känner 
stolthet över vad vi är och vad vi kan erbjuda 
boende, verksamma och besökare. En plats 
där vi får fler och fler roliga och hälsosamma 
aktiviteter att göra och där vi kan se fram emot 
inspirerande och underhållande kulturella event 
med regelbundenhet.

Not: Visionen är en vidareutveckling av 
Svärdsjöbygdens vision ”Svärdsjöbygden – 
möjligheternas bygd där ung som gammal vill 
leva, verka och bo.” 

Svärdsjö – möjligheternas bygd
• Där det är lätt att umgås och förverkliga goda 

idéer

• Där vi hjälper varandra till ett hållbart liv och 
gröna företagsidéer

• Där ung som gammal vill leva, verka och bo.

Vår gemensamma dröm i framtiden är ett 
samhälle som är tryggt, inkluderande, rikt på 
upplevelser och medmänsklighet. Ett vackert 
samhälle där vi trivs med varandra. Det är rent 
och snyggt med flera inbjudande platser där vi 
kan träffas och som är tillgängliga för alla.

Ett samhälle där den service man behöver 
finns nära tillhands, både kommersiell och 
offentlig. Där utbudet är stort och servicen är 

Samvaro och kreativitet i Svärdsjö. Foto: Ulf Palm
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8. Mål, delmål och målbilder
Mål C) Kultur, idrott och 
motionsmöjligheter för ung som 
gammal
Kulturutbudet, idrottsutbudet och motions-
möjligheter för ung som gammal stärks och blir 
ett positivt exempel för orter runt omkring i 
Sverige.

1. Traditionella och nya event och friskvårds-
möjligheter utvecklas och marknadsförs även 
utanför kommundelen. 

2. Utveckla ”Gropen” till ett aktivitetscenter för 
friskvårdsaktiviteter.

3. Utveckla ungdomsverksamhet ännu mera 
inom idrott och kultur så att det blir en 
konstruktiv och inkluderande kraft för 
bygden.

Mål A) Mötesplats Svärdsjö 
centrum
Svärdsjö centrum utvecklas till den naturliga 
mötesplatsen för boende i Svärdsjöbygden och 
besökande.

1. Området kring ICA utvecklas med sitt-
möjligheter, inbjudande gestaltning, konst och 
tillfälliga aktiviteter till det naturliga hänget 
för ung och gammal. 

2. Nya verksamheter med hög genomströmning 
av kunder etableras kring ”torget”.

3. Utveckla centrumet så att det förmedlar 
Svärdsjös historia och natur- och 
kulturskatter genom t ex offentlig konst och 
inbjudande växtlighet.

4. Attraktiva och trygga boende- och 
rekreationsmiljöer skapas så att fler gamla 
och unga vill bosätta sig kring Svärdsjö 
centrum. 

Mål B) Klimatsmart kommersiell 
service med hög servicenivå
Kommersiell ervice med hög servicenivå och 
cirkulära affärsmodeller blir ett signum för 
Svärdsjö. 

1. Befintliga butiker stärks och kompletteras 
med nya näringsverksamheter med 
tydliga cirkulära och resursbesparande 
affärsmodeller.

2. Näringslivet i centrum ökar samarbetet och 
marknadsför sig professionellt mot kunder i 
kommundelen, Falun och övriga omvärlden.

3. Utveckla besöksnäringen med Svärdsjö 
centrum som navet för dess kommersiella 
service. Använd Falu kommuns 
besöksnärings strategi som stöd.
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9. Nuläges analysen
En nulägesanalys för BID Svärdsjö har sammanställts 2020. 
Ett omfattande arbete har gjorts för att inhämta material. 
Nulägesanalysen bygger på befintliga styrdokument, utredningar, 
nyckeltal, statistik och fakta kompletterat med platsvandring, 
platsstudier, workshops och enkäter. Alla intressenter har bidragit 
med engagemang och man har fått ökad kunskap och förståelse 
för varandras verksamheter. Detta arbete ligger till grund för 
affärsplanen och handlingsplanen utifrån våra fokusområden.

Nyrenoverade lägenheter riktade mot boende +55 år. Foto: privat
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10. Fokus områden
Bygga varumärke
Sevärda Svärdsjöbygden har jobbat målmedvetet 
och framgångsrikt med att skapa en tydlig profil 
och känsla kring bygden. Vi har vår vackra 
natur, vår historia med bland annat Gustav Vasas 
vistelse i bygden och en stark allmogehistoria 
i allmänhet. Jordbruk, skogsbruk malm- och 
järnhantering har präglat historien. Lasse 
Berghagen har i sina visor och texter färgsatt 
bilden av den vackra jord- och skogsbruksidyllen 
och skapat stolthet hos många Svärdsjöbor.

Svärdsjö är också det genuina, där man är vänlig 
och hjälpsam men inte insmickrande. Man visar 
tilltro och har en stark framåtanda med ett starkt 
engagemang i bygden.

För invånarna är Svärdsjö tätort känt för att 
”allt man behöver finns här”. Vardagen är 
okomplicerad och utbudet av varor, tjänster och 
aktiviteter täcker in det merparten av invånarna 
behöver. Svärdsjö marknadsförde sig tidigare som 
”Varuhuset på längden”. Detta är vad Svärdsjö 
tätort även kan marknadsföra sig som nu, ett 
samhälle med unika butiker och personlig service.

För att åstadkomma ett bra varumärke så vill vi 
arbeta strategiskt med följande:

• Återstarta varumärket med Svärdsjö tätort 
som handelsdestination. Bygga det på att vi 
har unika butiker och rörelser som erbjuder 
en mycket hög grad av service och personligt 
bemötande. ”Varuhuset på längden – unika 
butiker med personlig service.”

• Fortsätta visa upp Svärdsjö som orten som 
kan erbjuda det enkla men goda livet, där 
möjligheterna finns att hitta ett drömboende 
till rimlig kostnad, där bra infrastruktur (både 
konventionell och digital) möjliggör en tillvaro 
med rik fritid kombinerat med bra möjligheter 
till arbete och karriär. Detta genom strategisk 
marknadsföring på sociala medier, uppstart 
av egen webportal och besöksapp och genom 
kontinuerlig dialog med Falu kommun, främst 
näringslivskontoret.

• Fortsätta ”rusta upp” Svärdsjö tätort för att 
göra den lika tilltalande som de omgivande 
delarna av bygden. Rensa sly för att öppna 
upp, skapa platser att umgås på och synliggör 
”pärlorna” i samhället. Identifiera det som 
inte är riktigt bra och använd BID-modellens 
handlingsplan för att bestämma vem som är 
ansvarig, när det ska genomföras och hur 
åtgärden finansieras.

Centrumtorget i Svärdsjö. Foto: Ulf Palm
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• Öka vårt redan rika utbud av möjliga aktiviteter, 
sporter och kulturella arrangemang. Vad saknas 
och vad efterfrågas? Samverkansorganisationen 
trendspanar och för en regelbunden dialog 
med invånarna genom möten, enkäter och 
”Idé-banken” – förslagslådan i centrum och 
dialog på sociala medier.

• Skapa en gemensam digital varumärkes-
plattform.

Utbud
Vi ska synliggöra det rika utbud som redan erbjuds 
i Svärdsjö och arbeta strategiskt för att utöka 
utbudet genom att behålla befintligt näringsliv och 
service samt även utöka denna. Utgångspunkten 
är invånarnas behov av service, tjänster, aktiviteter 
och upplevelser. Aktiviteter ska arrangeras 
återkommande och regelbundet i samverkan 
mellan det offentliga, ideella och privata. Arbetet 
ska präglas av glädje och mångfald. Kultur, konst, 
historia och nutidens andra behov ska vara en del 
av det naturliga utbudet.

De pärlor som i dag finns i Svärdsjö ska lyftas 
fram så att alla ska kunna veta om dem och 
känna stolthet över det vi har.

Utöver detta vill vi arbeta strategiskt med 
följande: 

• Skapa inbjudande och trivsamma miljöer i 
centrum. Man saknar trevliga platser med 
grön inramning för att mötas och sitta ner. 
Handlingsplanen beskriver flera initiativ för 
att skapa detta, bl.a. konstnärlig utsmyckning, 
mötesplatser, planteringar för att nämna några.

• Lekplats saknas. Projektet ”Aktivitetspark 
gropen” kommer att skapa en urban 
aktivitetsplan och grön mötesplats. Speciellt 
viktigt då utbudet för ungdomar är begränsat.

• En ”Flexlokal” saknas, en lokal som kan 
användas av företag, distansarbetare och 
föreningar i bygden och som kan vara ett 
skyltfönster för Svärdsjö. 

• Se över möjligheterna för de allra äldsta 
att delta i samhället och få ett roligt och 
meningsfyllt liv.

• Man vill ha det ”lilla extra”, något som får en 
att säga ”wow” och känna extra stolthet över 
vårt samhälle. Lyfta en riktigt bra ort till något 
alldeles extra.

Platsen
Svärdsjöbygden anses vara en vacker bygd, med 
blånande skogsklädda berg, mindre samhällen 
med åkrar och vackra hus samt ett nästan 
ständigt närvarande vatten i form av sjöar 
och åar. Själva Svärdsjö tätort, BID-områdets 
inre område, lever dock inte upp till löftet och 
förhoppningarna som omgivningarna bjuder 
in till. Centrum är funktionellt, praktiskt och 
bekvämt men inte inbjudande och inspirerande.

Det krävs egentligen ganska små insatser för att 
skapa en stor skillnad i upplevelsen av Svärdsjö 
tätort. Med dessa genomförda skulle samhället 
vara mycket mer inbjudande och när man sedan 
följer upp med att även genomföra de större 
projekten så kommer den totala upplevelsen 
av Svärdsjö, både tätorten och bygden runt om 
kring, bli mycket bra. Detta kommer att skapa 
ytterligare stolthet och engagemang i bygden.

Vi kommer att arbeta strategiskt med följande:

• Skapa inbjudande och trivsamma miljöer i 
centrum. Det saknas trevliga platser med grön 
inramning att mötas på och sitta ner, samt 
vackra omgivningar att vila ögonen på. Arbetet 
med att skapa en konstnärlig utsmyckning av 
platsen har påbörjats, tidigare planer på en 
parkliknande mötesplats har tagits fram igen.

• Området kring hållplatsen – ”centralstationen”- 
trappen från ICA till denna samt övergångsstället 
till Omhulda, vårdcentralen och skolan måste 
kraftigt förbättras. Det är idag en potentiellt 
farlig plats rörande trafik och tillgänglighet. Vi 
kommer att skapa en speciell handlingsplan för 
det området som succesivt förbättrar området 
med hänsyn till alla fokusområden.

Området kring hållplatsen. Foto: privat
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• Skapa bättre utnyttjande av Kopparstadens grön-
ytor för att skapa inbjudande utemiljö med till 
exempelvis möjligheter att samlas och att odla. 

• Uppföra vägvisare/skyltar till våra smultron-
ställen, till exempelvis Gruvbacken, Svärdsjö-
stigen, Borgärdesströmmen, Hedenborg, Arvid 
Backlund-gården, Gammel gården och den 
blivande ”aktivitetsgropen”. Se till att det ska vara 
svårt att missa att dessa finns. Denna placeras på 
torget och ska kompletteras med en informations-
tavla som beskriver de platser som pekas ut.

• Se till att de promenadstråk inom centralorten 
som man vill att folk ska gå är väl underhållna, 
röjda från sly, försedda med papperskorgar samt 
har säkra övergångsställen och bra belysning.

Tillgänglighet
Det ska vara välkomnande, enkelt och tryggt 
för alla att ta sig fram, hitta samt röra sig inom 
området. Aktivt arbeta för gång- och cykelstråk 
till och från våra områden. Synliggöra och knyta 
samman våra områden men också tydligt hänvisa 
till andra platser och sevärdheter som ligger 
utanför själva BID-området. Kollektivtrafiken 
måste vara anpassad efter de behov som finns.

Vi kommer att arbeta strategiskt med följande:

• Öka tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning. Vissa ställen är mycket dåligt 
utformade, bland annat gäller det en del 
gångvägar, trappor och bänkar. Tillsammans 
med Falu kommuns tillgänglighetskoordinator 
tar vi fram en plan för åtgärder.

• Ett helhetsgrepp för att ordna säkerheten, 
tillgängligheten, funktionen och attraktiviteten 
i området runt ”Centralstationen”, det vill säga 
hållplatsen i centrum är nödvändigt, precis 
som övriga fokusområden pekat ut. Detta är 
ett stort projekt men fullt genomfört blir det 
ett mycket stort lyft för Svärdsjö tätort. Som 
tidigare nämnts så ska vi skapa en speciell 
handlingsplan för området.

• Fortsätta arbeta för gång- och cykelvägar inom 
tätorten och närliggande orter. Huvudsakligen 
genom att återkommande påtala behovet för 
Falu kommun och Trafikverket men också 
genom att genomföra egna samfinansierade 
initiativ när det är den enda framkomliga vägen.

• Arbeta för att rättvisare finansieringssystem för 
den infrastruktur som den lokala vägföreningen 
står för.

• Ett resecentrum med pendlarparkering, 
motorvärmare, laddstationer och 
cykelparkering är på väg att uppföras vid 
tankstationen. Tillsammans med en översyn av 
kollektivtrafikens tidtabeller så kommer detta 
att skapa nya möjligheter till smarta resor.

• Tydliggöra gångfartsområdet i centrum som ett 
led i att skapa en säkrare och mer inbjudande 
miljö där.

Rent, tryggt och säkert
Området ska vara så trevligt och inbjudande att 
man vill spendera mer tid där än att bara göra 
sina ärenden. Tillsammans kan vi skapa en känsla 
av att alla har ett gemensamt ansvar och intresse 
i den. När man är rädd om varandra och sin plats 
blir den ren, trygg och säker.

I dagsläget upplevs Svärdsjö som en relativt 
säker, trygg och ren miljö. Det finns dock 
förbättringspotential på alla områden.

Strategiskt tänker vi arbeta på följande sätt:

• Helhetsgreppet kring ”Centralstationen” höjer 
säkerheten, tryggheten och renheten.

• Genomtänkta och väl belysta övergångsställen 
i övrigt. Trygghets vandringar för att kartlägga 
brister har påbörjats och kommer att så ske 
med jämna mellanrum.

• Säkra förflyttningsmöjligheter för personer med 
funktionsnedsättning.

• Fler papperskorgar och klar ansvarsfördelning 
för tömning ska ge ett renare Svärdsjö.

• Tillgång till hjärtstartare 24/7 genom projektet 
”Hjärtsäkra Svärdsjöbygden”. Fullt utbyggt 
kommer det att omfatta 14 hjärtstartare runt 
omkring i byarna och ett stort antal invånare 
utbildade i HLR. Projektet startar upp hösten 
2021 efter en försening relaterad till pandemin.

• Tidigt fånga upp eventuell skadegörelse och 
åtgärda denna.

• Om det uppstår otrygga miljöer och situationer, 
genom dialog ta reda på orsaken och 
tillsammans med lämpliga myndigheter och 
organisationer lösa problemen.



22

11. Omvärlds bevakning / marknaden
• Med en flexibel digital arbetsmarknad kan det 

vara mera attraktivt att bosätta sig i Svärdsjö 
men det förutsätter:

 – Byggbar mark på attraktiva ställen.

 – Tillräckligt med övriga bostäder.

 – En skola av hög klass.

 – Tillräcklig kommersiell- och offentlig service.

 – Bra utbud av aktiviteter för unga vuxna och 
familjer.

Affärsresandet och globala mässor minskar, 
vilket ger mindre vikt vid personers närhet till 
traditionell infrastruktur. Från Capcito, ”7 trender 
som kommer att förändra näringslivet”:

En hemmasittarekonomi har på kort tid växt 
fram. Vi dras till en mer långsam och hållbar 
livsstil, bortom stadsmiljö och konsumtionshets,” 
skriver Di Digital i en spaning. 

En mer närodlad ekonomi kan följa när 
globaliseringens betydelse minskar i världen 
post corona. Ekonomin kan också bli mer 
regleringsstyrd för att företag och samhälle ser 
sårbarheten i att underleverantörer från när och 
fjärran ska kunna försörja dem med produkter

I fotspåren av pandemin som startade 2020 så 
förändras omvärlden snabbt. 

Efter ett år med pandemin kan vi redan se några 
trender som kommer att påverka den framtida 
utvecklingen av Svärdsjö: 

Distansarbete har blivit norm för dem som kan. 
I början av 2021 jobbade 4 av 10 svenskar 
hemifrån. Trenden väntas hålla i sig även efter 
pandemin. (Från Capcito, ”7 trender som 
kommer att förändra näringslivet”):

Genom digitala arbetssätt krymper vi avstånden 
mellan människor. Rätt kompetens kommer 
att vara viktigare än bostadsort i framtiden 
i många branscher. Det blir lättare att köpa 
arbetskraft utifrån och att som boende i Svärdsjö 
leverera sina tjänster utanför orten, till och med 
internationellt. 

Detta skapar möjligheter för:

• Befintliga företag i Svärdsjö att rekrytera 
personal som kan jobba på distans. Kanske 
företag med bra produkter kan öka sin 
marknad genom personal som finns på andra 
geografiska ställen.

Svärdsjö kyrka. Foto: Ulf Palm
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Genom att presentera Svärdsjö som bygden vilken 
är redo att möta framtiden med ett väl utbyggt 
fibernät, upprustad skola bra kommersiell service 
och ett starkt utbud av aktiviteter så kan vi dra 
nytta av trenderna i samhället.

Även den som önskar en lugnare och mer hållbar 
tillvaro vill ha tillgång till en fullgod kommersiell 
och offentlig service. Detta är en grundförutsättning 
för attraktiva livsmiljöer i hela landet.

Man vill ha ett bra utbud av nyttotjänster och 
varor samt en rik fritid. Tillgängligheten för alla 

måste vara god och det måste finnas bostäder 
för gammal som ung, om fler söker sig till 
landsbygden. 

Genom handlingsplanen arbetar vi för detta 
genom möjligheter till attraktiva bostäder för alla 
grupper, allmänt god tillgänglighet i samhället, 
goda förbindelser, platser att träffas på, säkra 
gångvägar, trappor och vägar. Inte minst genom 
att främja kommersiell service, utbudet av 
fritidsaktiviteter och den allmänna trivseln på 
platsen.

Bussen till Svärdsjö. Foto: Ulf Palm
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12. Kunder – invånare – besökare
Gruppen kunder från andra orter ökar stadigt 
hos vissa handlare. Det är ett bra och stabilt 
kundunderlag som kan utökas med fortsatta 
satsningar på informationen kring Svärdsjös 
utbud. Dessa kunder rekryteras dock oftast 
genom att de hör från andra att man får bra 
service till rimliga priser i Svärdsjös unika butiker.

I handlingsplanen arbetar vi för att göra 
kundupplevelsen för boende, besökare och kunder 
från andra orter än bättre genom att:

• Arbeta för att hitta verksamheter i lediga 
kommersiella lokaler.

• Skapa trivsamma, säkra och rena miljöer runt 
våra affärer.

• Marknadsföra Svärdsjö mer aktivt genom egen 
webportal och attraktiv app för besökare, helst 
i kombination med webshop.

• Synliggöra Svärdsjös goda sidor i olika kanaler.

• Testa temat Marknadsplats Svärdsjö – varje 
kvartal (eller varje månad) visar Svärdsjö vad 
man förmår, bygdens företagare och handlare 
visar upp sig och det händer alltid något extra 
roligt.

Kunder
Svärdsjös kunder kan delas in i tre olika grupper:

1. Boende – som behöver handel, service och 
kommunikationer i vardagslivet.

2. Besökare/turister – på genomresa eller med 
Svärdsjö som destination. Man besöker 
Svärdsjö av andra anledningar än det 
kommersiella utbudet men man nyttjar det 
när man är här.

3. Kunder från andra orter – som söker den 
speciella servicen och utbudet som finns hos 
flera butiker och verksamheter i Svärdsjö

Boende i Svärdsjöbygden är våra främsta kunder 
och vår största målgrupp. Den här gruppen är 
köptrogen och uppskattar närheten samt servicen 
i det lokala utbudet.

Antalet besökare och turister ökar under 
sommaren och inflödet av kunder till närings-
idkarna ökar under säsongen, inom vissa 
branscher mer än vanligt nu i spåren av 
pandemin. Dessa kunder uppvaktas inte aktivt 
att välja just Svärdsjö utan man servar de kunder 
som kommer ”av sig själv.”

Flygbild över Trollnäs och Höganäsbadet. Foto: Jona Granath
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Invånare
De målgrupper som Svärdsjö tilltalar mest är de 
i åldrarna från barnfamiljer till äldre. Grupper 
som uppskattar det bekväma med att ha allt nära, 
familjärt och med god service.

Målgruppen med ungdomar och unga vuxna har 
inte något speciellt anpassat utbud, vare sig det 
gäller nöjen eller butiker. Befolkningsstatistiken 
visar också på att denna grupp är mindre i 
Svärdsjö än i större orter som till exempelvis 
Falun. Detta kan anses vara en naturlig process 
eller annars så finns det potential att locka denna 
grupp att stanna kvar eller flytta in tidigare om 
utbudet anpassas en del med fokus på denna 
grupp. Vi vet av statistiken att det är i åldrarna 
22 till 35 som vi är som mest rörliga och är 
beredda att byta boendeort. Med tiden blir vi 
mindre mobila och vill stanna på samma ställe. 

Vill vi dra nytta av det så måste vi fråga oss vad 
som kan locka denna grupp? 

• Byggbar mark i attraktiva lägen.

• Rörelse på bostadsmarknaden i övrigt.

• Karriärmöjligheter på distans.

• Bra kommunikationer till Falun.

• Intressanta möjligheter till aktiviteter och 
friluftsliv

Den äldre delen av befolkningen ser ut att få ett 
stort utbud av boenden genom Kopparstadens 
satsning på boende för åldrarna 55 plus, 
Byabos satsning på attraktivt trygghetsboende 
och Stenvalvets planer på att samma idé 
vid Björkhagsskolan när eleverna flyttar till 
Svärdsjöskolan.

Besökare
Potential finns därmed att locka fler besökare 
samt yngre människor att spendera tid och 
resurser i Svärdsjö. HUR vi ska göra det kommer 
att framgå av handlingsplanen. Intresseföreningen 
kommer att skapa en arbetsgrupp som fokuserar 
på besökare och turism.
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13. Konkurrenterna / kollegorna
att man söker sig till en handelsplats fysiskt för 
att köpa just den och då också passar på att 
handla annat som redan finns i Svärdsjö. Man kan 
istället tänka sig att näthandeln gjort det möjligt 
att få tillgång till hela världens marknadsplats 
från vilken plats som helst bara det finns en bra 
nätuppkoppling och paketutlämning.

Hur ska Svärdsjös handel och besöksnäring 
fortsätta utvecklas:

• Genom att genomföra undersökningar för att 
se om det finns intresse bland Svärdsjös företag 
och organisationer att skapa en gemensam 
webportal och mobilapp för marknadsföring 
och även eventuellt en webshop.

• Fortsätta samarbetet med närliggande byar 
inom Svärdsjöbygdens utvecklingsråd.

• Genom att fortsätta utveckla partnerskapet 
med Falu kommun i och med konceptet Ett 
större Falun. 

• Sundborn med välkända Carl Larsson-gården 
ligger nära och där finns redan ett visst 
samarbete, Trollnäs hotell och vandrarhem 
är en officiell samarbetspartner till nämnda 
konstnärshem. Här finns potential till 
ytterligare samarbete.

Konkurrensen runt Svärdsjö ser ut att ha hårdnat 
de senaste åren, med stora handelsutvecklingar i 
både Borlänge (Ikea, Kupolen och Norra Backa) 
och Falun (Regementsområdet)

Näthandel har också ökat kraftigt och denna 
trend har förstärkts av pandemin.

Handeln och företagen i Svärdsjö verkar dock inte 
lida av denna konkurrens då konkurrenskraften 
mycket består i närheten, enkelheten och servicen. 
Svärdsjöborna verkar också vara köptrogna, man 
handlar lokalt i stor utsträckning, även om det 
innebär något högre pris.

Stora köpcenter med stort utbud och relativt låga 
priser kan givetvis vara hot på sikt, speciellt om 
serviceutbudet skulle minska i Svärdsjö. Om det 
uppstår hål i servicekedjan finns det risk att de 
som ändå pendlar till Falun och Borlänge gör sina 
inköp där.

Näthandel kan initialt ses som ett hot men den 
kan också skapa möjligheter. Självfallet genom 
att även Svärdsjöföretagen kan erbjuda sina 
varor och tjänster över nätet, men också genom 
att näthandeln ger möjlighet att täcka upp för 
nyss nämnda hål i servicekedjan. Om någon vara 
saknas i Svärdsjö betyder det inte per automatik 
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14. Strategi – dåtid, nutid och framtid
• Upprustad gång- och cykelväg till Svärdsjö 

Ridklubb (byarna Boränget och Sveden) från 
centrum planeras genomföras 2021, finansierad 
av ”vindpeng” från Svärdsjö Svartnäs 
Besparingsskog, Svärdsjö Intresseförening samt 
lokala företag.

För att förverkliga visionen och nå målen har 
vi följt strukturen i BID-modellen genom att ta 
fram en nulägesanalys, utarbeta en affärsplan 
med tillhörande handlingsplan och på att bilda en 
hållbar förvaltningsorganisation.

Både historiskt och i nutid har Svärdsjö 
Intresseförening varit navet i samverkan mellan 
bygdens olika intressenter. Intresseföreningen 
samverkar även med Svärdsjöbygdens 
utvecklingsråd, som skapar möjligheter till 
samverkan över ett större geografiskt område och 
mellan kringliggande byar. 

Framåt kommer vi arbeta utefter den affärs- och 
handlingsplan som vi nu upprättar. Detta kommer 
att skapa en strukturerad samverkansmodell som 
inkluderar alla intressenter som önskar delta, 
både offentliga och privata. 

Meddelandet till intressenter och finansiärer ska 
vara tydligt – BID var bara startskottet, nu jobbar 
vi på i modellen för att skapa de allra bästa 
förutsättningarna för utvecklad kommersiell- och 
offentlig service genom effektiv samverkan i ett 
samhälle man trivs i.

Flera stora projekt har påbörjats, vissa har 
initierats långt innan BID-projektet startades 
men de möter ofta ett behov som framkommit i 
nulägesanalys och handlingsplanen för Svärdsjö 
tätort. Sammantaget kommer dessa åtgärder 
göra en stor skillnad i Svärdsjö tätort och 
omkringliggande samhällen.

• Satsningen på Svärdsjöskolans ombyggnad är 
påbörjad, delen för årskurs 7–9 invigdes i mars 
2021.

• Kopparstadens renovering av Centrumvägen 
6B med 12 lägenheter speciellt anpassade för 
kundgruppen +55 år.

• Planer på ytterligare bostäder med anpassning 
till äldre finns, bland annat det privata 
initiativet Byabo vid den gamla förskolan 
Hedstugan. Det planeras bli ett attraktivt 
trygghetsboende med en egen prägel.

• Rivning av mindre estetiskt tilltalande hus i 
direkt anslutning till centrum som ersätts med 
nybyggnation.

• Resecentrum är på gång vid Svärdsjömacken.

Nybyggnation i centrum. Foto: privat

Här växer Svärdsjö. Foto: privat

Grunden för en lyckad platsutveckling i BID-
området är att samarbeten över områdesgränser 
och mellan privat och offentlig sektor fortsätter. 
Med den nya samverkansorganisationen ska det 
vara enkelt att samla berörda och arbeta med 
gemensamma målbilder.

 En viktig del i detta är de ideella krafter som 
verkar tillsammans med näringsliv, fastighetsägare 
och kommunen. 

Vi kommer att gruppera in åtgärder i kluster 
och genomföra åtgärder som är besläktade på 
olika sätt samtidigt. Det kan vara kluster av ”lågt 
hängande frukter”. Det kan också vara åtgärder 
som kan hanteras under vissa gemensamma 
arbetsdagar.



28

15. Riskanalys och prioriteringslista
Ytterligare risk finns i att intressenter och de som 
arbetar i arbetsgrupper underskattar tidsåtgången 
för olika processer och projekt och därmed tappar 
kraft. Det är därför viktigt att handlingsplaner 
och strategidokument tidsätts. Det finns ett stort 
behov av att kommunicera att processen tar tid. 
Detta för att tydliggöra att detta arbete inte är ett 
projekt med slutdatum, utan en process där målet 
utvecklas i takt med att processen fortskrider. 

Prioritering sker initialt av fokusgrupper och 
styrgruppen. När projektorganisationen nått 
mognad görs prioriteringar av styrgruppen/
förvaltningsorganisationen i samband med att den 
årliga verksamhetsplanen fastställs baserad på 
bland annat arbetsgruppernas arbete.

En riskfaktor är om intressenternas engagemang 
och drivkraft minskar och påverkar 
genomförandet av handlingsplanen. Svärdsjö 
har ingen uttalad ”projekttrötthet” som vissa 
andra platser men det är viktigt att arbetet ger 
tydliga resultat, ”klirr i kassan” hos handlare som 
investerar i projektet och synliga förbättringar 
för allmänheten. Det är därför viktigt att alla 
intressenter känner till, står bakom och har 
förståelse för affärsplanens vision, målriktning 
och målbilder samt att resultat kommuniceras 
tydligt till en bred grupp mottagare.

En annan riskfaktor är att intressenterna kan ha 
så olika syn på målen att dessa blir urvattnade 
och inte inspirerar till gemensamma krafttag.

Foodtruck vid Omhuldas 5-årsjubileeum. Foto: Per Bifrost
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16. Medfinansiering och budget
Medfinansiering
För att få våra intressenter att vara med 
att finansiera krävs tydlighet varför vissa 
investeringar bör göras och vilken positiv effekt 
det ger för intressenten. ”What’s in it for me?” 
måste kunna besvaras för dem som förväntas 
bidra.

Vissa intressenter har möjlighet att bidra 
ekonomiskt, vissa med mantimmar, maskiner 
och utrustning. Vissa kan kanske upplåta lokaler 
under viss tid eller på annat sätt stödja processen.

Förslag till finansiering och budget för 
de åtgärdsförslagen som framkommit i 
fokusgruppernas arbete kommer att framgå i 
handlingsplanen som är en bilaga till affärsplanen.

Projektmedel 
Att söka medel är ett bra sätt att växla upp 
verksamheten. Extern projektfinansiering kan 
sökas hos till exempel Tillväxtverket, Falu 
kommun, Leader, Region Dalarna, Länsstyrelsen 
Dalarna, Boverket, Arvsfonden och andra 
regionala och statliga organisationer. 

Till vänster: Ny mötesplats utanför ICA. Till höger: ICA-handlarna Sofia och Niklas. Foto: ICA Supermarket Svärdsjö
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17. Samarbetsavtal
Avtal kommer att skrivas med den nya organisationens 
medfinansiärer. Budget färdigställs därefter. 
Samarbetspartners kommer att inkludera både privat 
och offentlig sektor.

En viktig del i ett BID-projekt är att man upprättar 
avsiktsförklaringar och avtal med samarbetspartners 
för varje projekt. När dessa avtal tecknas så bifogas 
dessa till handlingsplanen.
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18. Handlingsplan  
– åtgärdslista kopplat till målen
Vår överordnade strategiska och konkreta 
handlingsplan är ett separat dokument som 
besvarar de frågor som är identifierade som 
avgörande för att projekten ska lyckas:

1. Vilken åtgärd/vilket projekt ska göras?

2. På vilken plats i BID-området?

3. Vilket fokusområde är åtgärden kopplad till?

4. Vem ska samverka kring projektet?

5. Vem är huvudansvarig projektledare?

6. När ska projektet genomföras?

7. När ska projektet vara klart?

8. Vilken prio har projektet i förhållande till 
de andra åtgärderna?

9. Hur är åtgärden kopplad till något/några 
av målen?

10. Vilken budget har projektet?

11. Hur är projektet samfinansierat?

12. Hur ser samverkansavtalet ut?

Omhulda blommor och design. Foto: Per Bifrost
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