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Syftet med en fördjupad lokal utvecklingsplan  
 

En fördjupad lokal utvecklingsplan, FLUP, är ett viktigt grunddokument för det 

gemensamma utvecklingsarbetet på en ort och ett dokument som skapar 

medvetenhet och eftertanke hos respektive bygd. Både för det gemensamma lokala 

arbetet och för kommunens arbete med verksamhetsplanering av olika slag. Det är 

ett levande dokument, som kan förändras om förutsättningarna ändras.  

  

FLUP blir ett strukturerat och strategiskt dokument som beskriver olika behov av 

utvecklingsinsatser på orten och HUR vi kan nå dem, både för invånare och 

företagare. De förslag och idéer som LUP innehåller har utarbetatas av invånare, 

företag och föreningar. Landsbygds viljan ska tillsammans sammanställa en strategi 

för hur de mest prioriterade områdena från LUP ska kunna gå från teori till verklighet. 

Underifrånperspektivet har varit utmärkande för att få en bred och djup förankring av 

förslagen på lokal nivå.  

 
Processarbetet  
Följande processupplägg har 
tillämpats:  
Bygdemöte där idégruppen Dokkas-
viljan skapades. Dessa är en 
blandning personer som går efter 
Landsbygdsviljans värdegrund som 
är vilja, engagemang och positivitet.  
 
I denna frivilliga grupp sattes 
ledningen i Eric Granberg, Jennifer 
Gustavsson, Kristina Karlsson, 
Robert Hansson, Tommy 
Johansson och Berit Landström. 
 
Dokkas- och Leipojärvibygden har 
via annons, e-mail, inbjudan och 
affischering gått ut md inbjudan till 
både allmänhet och verksamheter 
på orten.  
 
 
Arbetsgruppen träffas 2-4  gånger 

under 2014 och FLUP avslutas med ett andra Bygdemöte där bygden får ta del av de 
resultat som blivit under FLUP och Dokkasviljans träffar. Där kan invånarna i bygden 
ställa frågor och komma med förslag och kritik som ska tas hänsyn till.  
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Innehållsförteckning  
 

Syfte med en fördjupad lokal utvecklingsplan   s.1 

Processarbetet     s.1 

Innehållsförteckning     s.2

   

1. Nulägesbeskrivning    s.3 

1. Bygdens invånare    s.4 

2. Arbetssituation och arbetstillfällen   s.4 

3. Skola och förskola    s.5 

4. Företagen     s.6 

5. Hur gör vi bygden intressant för turister?  s.6 

6. Föreningslivet     s.6-7 

7. Samlingslokaler    s.7 

8. Service och servicelösningar   s.8 

9. Fritid och sysselsättning    s.8 

 

2. Framtidsvision – Hur når vi dit?   s.8 

1. Fokusområden    s.8 

2. Boende     s.9 

3. Skola och Förskola (äldreboende)   s.9 

4. Marknadsföra och visa upp bygden   s.10 

5. Näringsliv, företag och turism   s.10 

6. Offentlig service    s.11 

7. Dagvaruförsörjning    s.11 

8. Allmänna kommunikationer   s.11 

 

9. Övrigt     s.12

  

Vad har vi i bygden som vi vill ha kvar?    s.12 

Vad är det som krävs för att vi ska få behålla det?  s.12 

Vad har vi haft i bygden som vi vill ha tillbaka?  s.12 

Hur får vi tillbaka det?    s.12 

Vad har vi inte haft i bygden men skulle vilja ha?   s.12

  

 

 

Foto: Daniel Olausson, Andreas Hinzer och Purnuvaara fritidsförening. 
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1. Nulägesbeskrivning  
  

 Hur tycker ni att er hemort är? 
 

Synen på bygden beror på vilka ögon man ser det genom.  
 

Som inflyttad och ser det genom nya ögon, kan nog första känslan vara: insnöad. Bygden är 
välkomnande, dörrarna står öppna, ingen är långt borta och det är okomplicerat. Men med 
inställningen ”det är ingen idé” kan ibland hålla tillbaka viljor och förmågor. Det görs mycket 
redan, men det räknas inte på vissa håll. EMMA lokalerna är bokade alla vardagskvällar och 
gymnastiksalen används regelbundet. 

 
Bygden är utvecklingsbar – mycket möjligheter och idéer, men det är inte så bra 
engagemang. Det skulle behövas en spindel i nätet som får till en verkstad till alla idéer och 
att man börjar våga prova och genomföra. 

 
Det är glest med byarna, det är en bit emellan så barnen tar sig inte lätt till varandra, men 
skolskjutsen brukar ställa upp så de får åka med.  

 
 Hur tycker ni er bygd ser ut? 

 
Det är lättåtkomligt och tillgängligt, tätorten och 
staden är inte långt bort. Naturen är vacker, men 
man blir lätt hemmablind. Byggnader är välhållna 
och närhet till naturen, fiske, jakt och 
naturupplevelser. 

 
 Hur tycker ni attityden är i er bygd? 

 
Många har tappat sugen på ideellt arbete. Man 
har startat många projekt som inte blivit något av och man vill att det ska börja hända något 
konkret för att få upp engagemanget igen. Uppgivet med missnöje; ”Det lönar sig ändå inte”.  

 
Det är de byar som lever som har sitt engagemang kvar.  

 
 Hur ser bygden ut utifrån? 

 
Att allt är vackert och att det är uppskattande med glesbygden. Naturen är fantastisk, många 
holländare och tyskar som fotograferar och skickar hem. Hus och byggnader är välhållna och 
det är lugnt och skönt. 

 
 Vad är engagemang? - Vad är engagemanget i er bygd? 

 
Drivkraft, man gör saker, ser möjligheter och potential. Handlingskraftigt och att man vågar 
prova. Fritidsföreningarna har stort engagemang i bygden. Det finns ett engagemang och 
viljan att få med nya och yngre, men man är överens om att det måste hända saker och 
aktiviteter för att få med dem i föreningarna. 
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1.  Bygdens invånare 
 
Det bor 885 personer i Dokkas-och Leipojärvibygden efter 2012 LUP,  
 

 0-15 år 99 st  

 16-29 år 99 st,  

 30-39 år 62 st  

 40-64 år 369 st 

 över 65 år 256 st  
 

Vad är den viktigaste drivkraften för ökad tillväxt i bygden? 
 

- Entreprenörskap? 
- Utbildning? 
- Infrastruktur? 
- Boende? 
- Aktiviteter? 
- Annan? 

 
Svar: 
1. Utbildning 
2. Boende 

 

2. Arbetssituationen och arbetstillfällen 
 
Vad finns det för arbetsplaster i bygden? 

- Hemtjänsten.  
- Skola och förskola.  
- Åkerier.   
- Rennhållning.  

 
Hur ser arbetssituationen ut i bygden med arbetslöshet? 
Inte mycket – ingen? 

 
Hur ser arbetssituationen ut i bygden, vilket/vilka arbeten har invånarna?  

- LKAB,  
- Aitik,  
- Gällivare kommun. 
- Landstinget.  

 

Arbetar de i bygden eller reser de?  Hur många i snitt? Hur långt reser de och 
vart? 

Majoriteten reser till arbetet.  

- LKAB Malmberget 3,5mil. 
- Aitik 2mil. 
- Gällivare 3mil. 
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3.  Skola och förskola  
 
Hur många barn finns i bygden?  
Ett hundratal.  

 
Hur går de i förskola/skola och vart? Avstånden dit. 
EMMA-skolan förskola-åk6.  
Hakkas åk7-9, men man får välja Gällivare, 3 mil.  
 
Det går dock ingen skolskjuts till Gällivare, förutom  till sameskolan.  

 
Finns det en mötesplats för barn och föräldrar? 

- Barngympa, 
- Innebandy på söndagar,  
- Gymnastik för skolungdomar från 5år.  
- Damgympa 
- Crossfit 

 
Finns det skolbyggnad? Vem äger/förvaltar den? 
Kommunen äger skolan och Top bostäder förvaltar den.  
 
EMMA lokalstyrelse – föreningarna och skolan som förvaltar och samordnar uthyrning av 
lokalerna och utrustning.   

 
Vad används den till för övrigt?  
Hemtjänsten 
Föreläsningar, teater & kultur. 
Julfest och julmarknad.  
Linasvängen.  
Bastu.  
Möteslokal & vallokal.  
Gympasal.  
 
Det är som byns Folkets 
hus.  
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4. Företagen  
 
Det finns 61 företag på orten varav skogsbruket är den dominerande näringen.  
 
Hur många/vilka av dessa företag är arbetsplatser för fler anställda? 
Hasse Karlssons Åkeri, Karlssons åkeri, Leipo fritid, Kyrkoförvaltningen m.fl.  

 
Företagen är verksamma inom följande branscher:  
Jordbruk(3), skogsbruk(21), renskötsel(4), byggnad(7), handel(5), företagstjänster(7), 
transport(3), övriga(7).   

 

 

5. Hur gör vi bygden intressant för tex turister?  

 

Hur gör vi bygden intressant för turister? 
 
Marknadsföring! Det finns mycket och göra, främst med naturen, men marknadsföringen 
saknas och underhållet av den. Turismentreprenör som kunde hålla i det.  
 

- Kanotpaddling.  
- Fiske.  
- Rennäring. 
- Fotosafari.  
- Ridning.  
- Badplatser med café. 

 

Vilka turistmålgrupper finns till vår bygd?  

- Fiskare. 
- Skoteråkare. 
- Friluftsmänniskor. 
- Jägare. 

 
 

6. Föreningslivet 

Vilka föreningar är det som är aktiva och vad är verksamheten? (anordnar 
aktiviteter, är aktiva deltagare, mycket medlemmar). 

- ALNC - föreläsningar, fågelskådning, Linasvängen.   
- Iklej - innebandy, barngympa, damgympa, fotboll, hemvändardagar, loppis, 

trivselkvällar, pimpeltävling, grilltur och skoter. 
- Dokkas skytteförening - tävlingar kända, lerduveskytte. 
- Dokkas PRO - bingo, dans, resor. 
- Dokkas jakt och fiske - pimpeltävling, holkrensning, jobbar med fisket, plantering. 
- Purnuvaara fritidsförening - fiske, skoterleder Dokkas-Nilivaara leden. 
- Markitta fritidsförening - café och röjardag.  
- PRO Nilivaara - lagar mat varje tisdag för alla, bakar och säljer bröd, resor. 
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Vad tillför föreningen landsbygden och dess invånare?  
Aktiviteter, samvaro, sammanhållning, upplevelser och utveckling. 

 
Hur är samarbetet mellan föreningarna i bygden? 
Inte bra, men det är något som man vill utveckla.  
Samverkan är så man blir starka då man hjälps åt. Speciellt inom turism, aktiviteter och 
underhåll.  

 
Samarbetar man mellan byarna eller bara med de i samma by? 
Man samarbetar mellan byarna, men det är för lite.  

 
 
 
 
 
 

 
 

7. Samlingslokaler  
 

Var finns det för samlingslokaler/mötesplatser i bygden?  
- EMMA-skolan   Ägare Gällivare kommun 
- Bönehus   Ägare Dokkas bönehusförening 
- Iklej (gamla skolan)  Ägare Leipojärvi idrottsförening 
- Träffpunkten i Nilivaara   Ägare Gällivare kommun 
- Gamla skolan i Purnurvaara (sommartid) Ägare Purnuvaara hembygdsf. 

 

Vad är dess positiva reps negativa sidor? 

Svårt att hålla driften året runt.  
EMMA-skolan - hyran om det skulle vara för en servicepunkt.  
Gymnastiksalens ljudanläggning.  
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8.  Service och servicelösningar 
 
Vad för service finns i er bygd och i vilka byar? 

- Hemtjänst,  
- Nilivaara kiosk,  
- Buss en gång om dagen,  
- Bredband (Leipojärvi har fiber) 
- Bokbuss 

 
Finns det återvinningstation i bygden, om inte, var ligger närmsta?  
Ja, mellan Mettä-Dokkas och Dokkas, och även en i Nilivaara.  

 
 

9. Fritid och sysselsättning 
 
Vad finns det för fritidssysselsättning i bygden? 
Sport - innebandy, skidor, motorsport, skridskor, damgympa.  
Kultur – föreläsningar, teater, bokbuss. 
Friluftsliv – skoterkörning, fiske, bärplockning, skytte, jakt, fågelskådning. 

 
Vad finns det för vilja/önskemål om sysselsättning i bygden? 

- Gymlokal,  
- Göra för köket – matlagning, skolkök, livsmedelsutbildning,  
- Datakurser 
- Bio/filmvisning,  
- Café 
- Möteslokal.  

 
 
2 Framtidsvision - Hur når vi dit? 
 

Fokusområden  
  
En viktig utgångspunkt för deltagarna i arbetsgruppen har varit att Dokkas-och 
Leipojärvibygden ska fortsätta vara en levande bygd med tyngdpunkt på möjlighet till 
aktiviteter och samvaro. Dokkas-och Leipojärvibygden är en av de större bygderna i 
kommunen i både yta och invånarantal. Framförallt med många barn i bygden är 
skolan en viktig del för bygdens invånare och för dess attraktivitet för nyinflyttning. 
Pga bygdens närhet till tätorten är det efterfrågan på boende i bygden.  
 
EMMA-skolan har en viktig del i bygdens utveckling och möjligheterna till att kunna 
skapa en mötesplats för alla åldrar. Idé och efterfrågan på servicepunkt är stor, för att 
skapa en naturlig mötesplats och medborgarkontor för invånarna att träffas och 
samverka. Skapandet av servicepunkt skulle göra skollokalerna mer hållbara.  Viktigt 
i projekt sammanhang är möjligheten att få hjälp med problemområdena med hjälp 
från kommunen och dess förvaltningar. Man vill ha en bättre kontakt till kommunens 
tjänstemän.  
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1. Boende  
 
Hur ser boendesituationen ut om 2020 år i bygden? Vad för 
bostadsmöjligheter?  

 
 
Det kommer finnas fler lägenheter, då det vore en möjlighet att behålla ungdomarna på 
landsbygden men även för äldre som har svårare att ta hand om hus.  
Det byggs hus och tomterna har sålts för att byggas nytt på, alla kommunala tomter är sålda, 
men privata finns några kvar.  
Barnfamiljer vill flytta till bygden då det är nära till staden.  

 
Vad är det som krävs? 
Skolan är en viktig del för att barnfamiljer ska kunna bo och vilja bo i bygden. Bredband och 
kommunikationer är också en viktig del i bygdens attraktivitet.  
Unga familjer är intresserade av husen, även om det är renoveringsobjekt.  
 

 

2. Skola och förskola 
 
Hur ser skolans situation ut? 
Finns den?  
Kön till förskoleklassen i bygden är full 
och lång, alla får inte plats i dagsläget. 
Man hoppas på större 
förskoleverksamhet då det finns behov 
av det och borde utnyttja det positiva 
med många barn i bygden. Därför också 
kommer skolan finnas kvar i bruk 2020.  
 
Men om Hakkas skola läggs ner finns 
det risker även för EMMA-skolan. 
Hälften av bygdens ungdomar får 
högstadium i Hakkas och hälften i 
Gällivare.  
 
Skolskjutsar går till skolan, men barnen från Ullatti får gå skola i både Dokkas och Hakkas.  

 
 

Hur ser läget ut för seniorboende? 
Det ger mycket för bygden om seniorerna skulle få bo kvar i bygden eller på landsbygden. 
Det är många som uppskattar och vill bo på hemmet i Ullatti. Husen skulle släppas till yngre 
och familjer. 
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3. Marknadsföra och visa upp bygden 
 
Hur kan vi visa upp vår bygd? Hur gör vi det nu? 

- Iklej har hemsida & facebook.  
- Purnuvaara hemsida & facebook.  
- Kometen. 
- Anslagstavla vid EMMA-skolan 

 
Vad i vår bygd är värt att visa upp? 

- Marknadsföra helheten som bygden har - 
alla byarna lever, bygden har en fin skola, 
möjligheterna att bygga hus.  

- Naturen. 
- Lokalerna som finns i byarna att använda vid 

t.ex. kalas, övernattningsmöjligheter.  

 
Hur visar vi upp vår bygd på kommunens 
hemsida? 

- Iklejs aktiviteter för både vuxna och barn.  
- Gör reklam för tomterna som är till salu, och de som finns vatten och avlopp till.  
- Friskvård – hockeyplan, skidspår m.m. 
- Föreningarna.  
- Turismmöjligheter, grillplatser, badplatser. 

 
Vill vi synas i sociala medier? 

Ja. Aktiviteterna som händer som marknadsföring.  

 
Vilken information lämnar vi till turistbyrån? 
Vintersportturismen – längdskidor, snögarantin, Jerttaberget. 
Naturturism med djur, spår, osv. 
 

  

4. Näringsliv, företag & Turism 
 
Hur ser näringslivet ut i bygden 2020? 
Det är mer aktivt. Säkerligen fler turismföretag inom skoternäring, rennäring m.m. antagligen 
med nyinflyttade som ser potentialen.  
 
Får vi en möteslokal i bygden som knyter ihop bygderna och sporrar varandra och 
samarbete skapas. En sådan plats skulle även kunna samordna och göra reklam åt 
aktiviteterna. 

 
Hur etableras det nya företag? Hur är bygden attraktiv för nyföretagande?  
Privata aktörer och nyinflyttade. Småföretagare med mindre idéer som utvecklas, troligtvis 
inom turismnäring. Det behövs bredband för att bli attraktivit för nyföretagande.  

 
Finns det mer turismverksamhet? 
Ja, flera turismföretag. 

 
Vad i bygden är det som tilltalar till turismverksamhet? 
Naturen och tystnaden, närheten till staden.  
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5. Offentlig service  
 
Vad finns det för offentlig service i bygden 2020? 
Skola och förskola, hemtjänst, bokbussen, servicepunkt, mötesplats med tjänster som tex en 
servicepunkt kan ge. 

 
Vilken offentlig service är det som behövs i bygden då och varför? 
Distriktssköterska, snöröjning, pensionärsservice.  
Det skulle behövas ett minilivs och bensinpump, men man tror att Dokkasbygden är för nära 
staden.  

 
Hur vinner man som bygd på det? 
T.ex. arbetstillfällen, service för den majoritetmålgruppen.  

 
Vad är det som krävs/behövs för att det ska vara/bli/stanna så? 
Att befolkningen använder möjligheterna. Att bygden får möjligheten och underlaget att starta 
upp en servicepunkt. 

 
 

6. Dagligvaruförsörjning  
 
Vad finns det för varuförsörjning 2020? 
Ingen. 

 
Hur bedöms läget för en sådan anläggning? För vem/vilka? 
Bygdens läge är för nära tätorten för att en entreprenör ska kunna driva 
dagligvaruförsörjning. Bensinanläggning och mack skulle finnas möjligheter för, men inte för 

en affär.  
 
Kanske någon entreprenör som skulle kunna använda sig av köket i EMMA för både 
pensionärsservice och skolkök.  
 

 

7.  Allmänna kommunikationer  
 
Hur är kollektivtrafiken i bygden? Vad är viktigast för de goda 
kommunikationerna 2020? 
Det går många bussar, men dåliga tider, därför är det inte många som åker.  
De behövs för gymnasieungdomarna, så de kan bo hemma på landsbygden, vilket är en 
viktig del pga. bostadsbristen i tätorten (och på landsbygden). 

 
Vad är det som påverkar kollektivtrafiken till, från och igenom er bygd? 
Skolorna framförallt – elevunderlaget, utan elever skulle det antagligen inte gå någon.  
 
Pensionärerna samåker hellre med varandra än att åka buss.  

 



Landsbygd i centrum sammanställd av Dokkasviljan februari 2015 

12 

 

8.  Övrigt 
 
Vad har vi i bygden som vi vill ha kvar?  

- Skola 
- Förskola/Daghem 
- Bokbuss 
- Buss  
- Hemtjänst 

 
Vad är det som krävs för att vi ska få behålla det? 

- Barnfamiljer 
- Personal 
- Kommunens tillit att fortsätta med skolan 
- Möjligheter för låntagare 

 

Vad har vi haft i bygden som vi vill ha tillbaka?  
- Affär/kiosk/mack 
- Distriktssköterska 
- Frisör 

 

Hur får vi tillbaka det? 
- Entreprenörer, efterfrågan 
- Mötesplatsen för att träffas, bolla idéer och utveckla/knyta ihop föreningslivet 
- Servicepunkt 

 

Vad har vi inte haft i bygden, men skulle vilja ha?  
- Turismen – turistanläggning, boende, pensionat, husvagnsplatser. 
- Seniorhem 
- Lägenheter för flera åldersgrupper.  

 


