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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 Ullatti-viljan skapades. Dessa är en blandning personer 

som går efter Landsbygdsviljans värdegrund som är vilja, engagemang och 

positivitet.  

 

I denna frivilliga grupp sattes 

Alexander Mickelsson Arne 

Johansson, Anette Åström, John 

Ömalm och Anne-Maj Mickelsson.  

Ullatti har via annons, e-mail, blogg, 

facebook och affischering gått ut med 

bred 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 Ullattiviljans träffar. Där kan invånarna i bygden ställa frågor och komma 

med förslag och kritik som ska tas hänsyn till.  
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Daniel Olaussons och Alexander Mickelsson foton i detta dokument om inget annat 

anges.     
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1. Nulägesbeskrivning  
  

 Hur tycker ni att er hemort är? 
 
Vi stormtrivs i Ullatti. Som nyinflyttade var det lugnt första året och sedan fick man förfrågan 
att vara med i föreningar och då upptäckte man allt som fanns. 
Fantastisk natur och utemiljö. 
Svårt att få folk att engagera sig. Det är oftast samma folk i alla föreningarna. 
Kommunikationer ut till bygden är riktigt dåligt, bara 1 buss till Gällivare per dag och det 
ställer till det för de äldre, men även yngre.  
Om kiosken stänger är en stor riskfaktor.  

 
 Hur tycker ni er bygd ser ut? 

 
Vi har många kontakter som skulle flytta hit, gärna barnfamiljer som kommer 
utifrån/söderifrån. Det är en levande bygd, man tycker om och det är efterfrågan på husen 
som finns och inte finns här. Det finns dock inga bostäder till försäljning, eller är det 
sommarstugor som står tomma. Finns ett fåtal som är obeboeliga.  
 
Gällivare vet nog inte så mycket om Ullatti, mer att det är som en genomfart. Men vi har en 
hel del aktiviteter och på tex fredagscaféerna eller älgmiddagarna kommer det mycket folk 
och även från samhället. 
Finns dock mycket fördomar som att det ”är mitt i skogen” där det inte finns någonting, men 
Ullatti har ju både affär, kiosk, tankningsmöjligheter osv. Många blir förvånade när de väl 
kommer hit och ser att det både finns fotboll, gym, aktiviteter och det är häftigt att man som 
”mitt i skogen” kan vara så aktiva.  

 
 

 Hur tycker ni attityden är i er bygd? - Hur ser bygden ut utifrån? 
 

Blandad attityd. Vissa engagerade och vill 
vara engagerade och hjälpa till, men man vill 
inte sitta styrelser. Det finns även många 
som inte vill vara med på en enda aktivitet, 
för att de inte vill ha någonting med 
någonting att göra tex pga. gamla fejder 
föreningar och människor emellan. Sen finns 
det de som kommer på en aktivitet en gång 
och sedan kommer med åsikter om det. 
 
Har blivit stor förändring sedan byn gick ihop 
för att köpa kiosken. Alla blev aktiva i 
utvecklingsarbetet. Ullattiviljan tog initiativet 
till att rädda macken, anordnade krismöte 
och drog igång engagemanget i bygden. Positivitet och vilja har växt fram allteftersom, 
mycket pga. viljan hos den satta styrelsen. 

 
 Vad är engagemang? - Vad är engagemanget i er bygd? 
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Det där lilla extra man brinner för och som man jobbar extra mycket för. Man vill vara delaktig 
i det som gör en engagerad.  

1.  Bygdens invånare 
 
Det bor 268 personer i Ullatti-bygden efter 2012 LUP,  
 

 0-15 år 32 st  

 16-29 år 41 st,  

 30-39 år 18 st  

 40-64 år 85 st 

 över 65 år 92 st  
 

Vad är den viktigaste drivkraften för ökad tillväxt i bygden? 
 

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

 
Svar:  
1. Boende 
2. Entreprenörskap 
 
 

2. Arbetssituationen och arbetstillfällen 

Vad finns det för arbetsplaster i bygden? 
- Gällivare kommun 
- LKAB 
- Aitik 
- Pajala 

 
 

Hur ser arbetssituationen ut i bygden, vilket/vilka arbeten har invånarna? 
Arbetslöshet? 
Låg/Ingen arbetslöshet.  

 
 

Arbetar de i bygden eller reser de?  Hur många i snitt? Hur långt reser de och 
vart? 
Näst intill alla reser till jobbet, finns få som arbetar på bygdens äldreserviceboende.  
Gällivare 6mil, Pajala 9 mil, LKAB Malmberget 6mil, Aitik 4,5mil 
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3.  Skola och förskola  
 
Hur många barn finns i bygden?  
30-tal 

 
 
Hur går de i förskola/skola och vart? Avstånden dit. 
Dokkas (ca 2,5 mil) och Hakkas (ca 3,5 mil). En del börjar i Dokkas och högstadiet sedan i 
Hakkas, men de flesta går i Hakkas från början.  
Skolskjutsar går till Hakkas, men inte till Dokkas. De som går i Dokkas skjutsar föräldrar på 
väg till arbete. Skolbuss morgonar, skoltaxi för de mindre barnen efter de slutat och 
skolskjuts till de äldre på eftermiddagen.  
Gymnasiet går man i Gällivare (ca 6 mil) 

 
 
Finns det en mötesplats för barn och föräldrar. 
Man försökte med barn- och föräldragrupper, men det var ett svagt intresse då. De flesta 
umgås på egen hand. Men mycket barnfamiljer ses och engagerar sig på högtids-
aktiviteterna.  

 
 
Finns det skolbyggnad? Vem äger/förvaltar den? 
Nya skolan äger Gällivare kommun och Top bostäder förvaltar.  

 
 

Vad används den till för övrigt?  
Gympahallen använda vid idrott som innebandy, gymnastik och fotbollsträningar.  
Gym – friskvårdsanläggning  
Tvättstuga – används flitigt av förening 
Station för Linasvängen, trekantsloppet och andra aktiviteter.  
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4. Företagen  
 
Det finns 27 företag på orten varav skogsbruket är den dominerande näringen.  
 
Företagen är verksamma inom följande branscher:  
Jordbruk(2st), skogsbruk(14st), byggnad(1st), handel(2st), företagstjänster(3st) och 
övrigt(4st).  

 

5. Hur blir bygden intressant för t.ex. turister?  

Naturen – fisketurer, boende genom byastugan, utbilda guider.  

Aktiviteter som lockar turister 

Fiskeverksamhet  

Bär- och jaktguider.  

 

 

Vilka turistmålgrupper finns till vår 
bygd?  

Naturälskare, familjer, skoteråkare, 
hästmänniskor.  

 

 

Vad kan vi göra för att utveckla 
turistnäringen? 

Finna intresse att arbeta med turism, utbilda 
dem och undersöka om man kan ordna ett 
eller flera boendealternativ i bygden.  

 

                     

                                                                          
    (Foto: Mats Waara) 
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6. Föreningslivet 

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

- Ullatti IF  
- PRO 

- Fiskevårdsföreningen  
- Folkets hus föreningen  
- Stiftelsen till Ullatti byastuga 

- Skytteförening  
- Samfällighetsföreningen 

 
 

Vad tillför föreningen landsbygden och dess invånare?  
- Högtidsfirande som midsommar, påsk etc. 
- Loppisar 
- Fredagscaféer 
- Utbildning (Studiecirklar) 
- Gemenskap (Dans, Föreställningar) 
- Övriga aktiviteter, trekantsloppet m.m. 

 
 

Hur är samarbetet mellan föreningarna i bygden? 
Samarbetar bra, aktiviteter och engagemang. Hjälps åt med kostnader. PRO vill dock ej 

samarbeta med de andra föreningarna pga gammal oenighet föreningar emellan.  

7. Samlingslokaler  
Var finns det för samlingslokaler/mötesplatser i bygden? Ägare? 
- Logen  Ägare Folkets hus föreningen (UIF förvaltar). 
- Byastugan  Ägare Stiftelsen Ullatti Byastuga (Pro finns där) 
- Nya skolan  Ägare Gällivare kommun 

 
Aktivitet skolan: Gympasalen, tvättstuga, gym  
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8.  Service och servicelösningar 
 
Vad för service finns i er bygd och i vilka byar? 

- Bokbuss,  
- Affär, kiosk & bensin,  
- Äldreboende & hemtjänst,  
- Fotvård, frisör till byastugan, 
- Taxi 
- viss övernattningsmöjlighet,  
- Återvinningsstation.  
- Bredband, 

 

Vad är viktigast för de goda kommunikationerna? 
- Det behövs gå fler bussar för många som inte har eller kan köra bil. Det blir 12 mil för 

att tex göra sjukhusbesök. Åker man med bussen som går på förmiddagen och blir en 
längre tid hinner man inte tillbaka med återvändande buss och då får man övernatta i 
Gällivare och ta sig hem dagen efter.  

 

9. Fritid och sysselsättning 
 
Vad finns det för fritidssysselsättning i bygden? 
Sport – innebandy, fotboll, gym, gymnastik 
Kultur – bokcirkel, kör, sycirkel, fredagscafé  
friluftsliv – skoter, jakt, bärplockning, promenader, fiske, 

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

- Mer möjligheter till sport och friskvård – isrink med belysning, upplyst elljusspår 
(pistade skidspår), slalom, skotertricksarena och mountainbike.  

- Kultur – filmkvällar, bildvisning, byakult 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Landsbygd i centrum sammanställd av Ullattiviljan november 2014 

9 

 

 
 
2 Framtidsvision - Hur når vi dit? 
 
Fokusområden  
  
En viktig utgångspunkt för deltagarna i arbetsgruppen har varit att Ullattibygden ska 
fortsätta vara en levande bygd med tyngdpunkt på möjlighet till aktiviteter. 
Ullattibygden är en av de minsta bygderna i kommunen och med färre invånare och 
mycket sommarhus vilket leder till att flera hjälpmedel för en levande landsbygd 
begränsas pga. den majoritet av äldre generationen byn har t.ex. för ungdomsbidrag 
till idrottsföreningen. En stor majoritet unga har visat stort intresse av att leva och bo i 
Ullatti men pga. begränsade möjligheter till boende så är det inte möjligt för unga att 
flytta till byn. 
 
Lokalen Nya skolan har en viktig del i bygdens utveckling och möjligheterna till att 
utföra friskvårdsaktiviteter, då den innehåller gymnastikssal för ungdomsträning och 
gym för invånare, sjukträning och för Bolidens och Gällivare kommuns anställda. Den 
är även den bäst belägna servicepunkten för Ullattibygden.  
Viktiga områden i den här utvecklingsplanen är kommunikationer, omsorg, kultur och 
fritid. Viktigt i ett annat sammanhang är möjligheten att investera och få hjälp med 
problemområdena på landsbygden med hjälp från kommunen och dess förvaltningar. 
Man vill ha en bättre kontakt till kommunens tjänstemän.  

 
 

1.  Boende  
 
Hur ser boendesituationen ut år 2020 i bygden? Vad för bostadsmöjligheter? 
Vad är det som krävs? 
 
Vi hoppas på att initiativet till att bygga hus blir större. Det finns tomter men inte el och 
avlopp. Risken är att det för dyrt för en enskild person. Infrastrukturen är det som krävs för 
att folk ska vilja bosätta sig. 
 
Många yngre är intresserade att flytta till Ullatti, men det finns inga lediga bostäder. När ett 
hus blir ledigt säljs det snabbt. Det finns dock mycket åretrunt-hus som endast används som 
sommarhus, som ägare varken vill hyra ut eller sälja, vilket påverkar bygdens utveckling 
negativt.   

 

2. Skola och förskola 
 

Hur ser skolans situation ut? Finns den kvar? 
Det finns ingen skola nu och inte till 2020, det är för få barn. 
Möjligtvis förskola runt om det skulle få flytta in mer ungdomar eller barnfamiljer till byn.   
Serviceboendet skulle behövas bygga ut, alla lägenheter är uthyrda och det kommer att bli 
efterfrågat då största delen av byn är seniorer. 
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En idé är att ”förlänga” nya skolan och bygga till fler lägenheter.   

 

3. Marknadsföra och visa upp bygden 
 

Hur kan vi visa upp vår bygd? Hur gör vi det nu? 
- Facebook – Ullatti IF är mycket aktiva. 
- Blogg. www.ullatti.bloggplatsen.se 
- Ullatti-bladet kommer till alla i bygden.  
- UIF Hemsida www.ullattiif.com 
- Mackens hemsida. www.ullattimacken.se 
- Vi skulle behöva ha aktiviteter bättre annonserat och att anmäla dem till Gällivares 

miljökalender.  
- En idé är att göra en reklamfilm om Ullatti, vad som är guldkornen och vad man kan 

göra där; fiske, jakt, naturen, skoter på vintern, Logens aktiviteter. 

 
Vad i vår bygd är värt att visa upp? 

- Naturen och fisket.  
- Gamla hus (historia - för rätt målgrupp). 
- Logen. 
- Berget Nimilakki – inristade namn på toppen och stuga. 

 
Hur kan vi visa upp vår bygd på kommunens hemsida? 

- Grundläggande information om servicen i bygden.  
- Vad det finns för lediga tomter och boenden.  
- Visa upp föreningslivet och evenemang (gemensam kalender?). 
- Aktiviteter. 
- MER BILDER! 

 

Vill vi synas i sociala medier? 
Absolut, ännu mer! 
 

Vilken information lämnar vi till turistbyrån? 
Marknadsföringsblad, broschyrer om alla bygderna och vad de har att erbjuda. Kanske 
fiskekortsförsäljning? 
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4. Näringsliv, företag & Turism 
 
Hur ser näringslivet ut i bygden 2020? 
Vi tror på fler företagare. 
 

Hur etableras det nya företag? Hur är bygden attraktiv för nyföretagande?  
Vi tror att turismföretag skulle kunna etablera sig och tjänsteföretag genom servicepunkt.  

 
Vad i bygden är det som tilltalar till turismverksamhet? 
Vad är dragplåstret, vad är det som är eftertraktat i bygden?  
Naturen, friluftslivet, jakt, fiske och skoter. 
 

Vad kan vi göra för att upprätthålla/utveckla turistnäringen? 
Bli medvetna om vad vi har att visa upp och vad som lockar turister. 
Bättre kommunikationer så att folk kan ta sig ut till landsbygden.  
 

5. Offentlig service  
 

Vad finns det för offentlig service i bygden 2020? 
Allt som vi har nu finns kvar och vår förhoppning är att det finns möjlighet till bättre sjukvård 
och/eller kommunikationer.  Det är där behovet är störst. 

 

Vilken offentlig service är det som behövs i bygden då och varför? 
- Vi har fått tillbaka en distriktsköterska vilket gynnar både bygdens invånare 

och kommunen. Även ur miljösynpunkt. personer som ska in till Gällivare 
varje vecka eller en distriktsköterska som kommer ut till bygden en dag i 
veckan.  
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6. Dagligvaruförsörjning  
 

Vad finns det för varuförsörjning 2020? 
Affären och Ullatti kiosk & bensin.  

 
Vad har den/dem för service? 
Macken – posten, spel, nyckelhantering.  
Affären – apoteket och systemombud.  
Servicepunkt - har startats i lokalen ”Nya skolan” som ger kommunservice till bygdens 
invånare. Där finns distriktssköterska, alternativt e-hälsa-möjligheter. Frisör och fotvård hyr in 
sig i lokalerna, samt föreningar och cirklar. 

 
Hur bedöms läget för en sådan anläggning? För vem/vilka? 
Affären för bygden och grannbygdens invånare, förbipasserande (sommargäster och 
skoteråkare). Kiosken för invånare och förbipasserande.  
Servicepunkten är för bygdens invånare, där man kan få hjälp med sjukvård och kommunal 
och teknisk service.  

 

7.  Allmänna kommunikationer  
 

Hur är kollektivtrafiken i bygden? Vad är viktigast för de goda 
kommunikationerna 2020? 

- Bättre bussförbindelser. (Dagens tider: 10:35 Ullatti-Gällivare, 12:45 
Gällivare-Ullatti). 

- Gymnasieungdomar som ska kunna ta sig in till skolan i tid och hem igen, 
vilket är viktigt för bygdens utveckling och dragningskraft för yngre 
generationen och barnfamiljer.  

- Sjukvården – viktigt att det går bussar som gör att man slipper övernatta i 
Gällivare vid besök på vårdcentralen.  

- Allmänna ärenden – tex bankärenden, besök etc 
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8.  Övrigt 
 

Vad har vi i bygden som vi vill ha kvar?  
- Kiosk med tankningsmöjligheter 
- Äldreboende 
- Affären 
- Taxi 
- Skolbuss till Hakkas 
- Folkets hus (Logen) 
- Bokbussen 
- Räddningstjänst – frivilligt  
- Postombud 
- Apotekombud 
- Systembolaget ombud 
- Svenska spel ombud 
- Kyrkan 
- Skyttebana 
- Återvinning 
- skolbyggnaden 
- byastugan 

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

- Inflyttning - Det får inte bli färre boende i Ullatti för att behålla byns service. 
Det kan vi hindra genom att få loss husen som bara står tomma.  

- Köptrohet 
- Delta och engagera sig i aktiviteter 
- Driva kiosken 
- Att saker och lokaler används. 

 
Vad har vi haft i bygden som vi vill ha tillbaka?  

- Skola och förskola 
- Café 

 
Hur får vi tillbaka det? 

- Fler inflyttning av ungdomar och familjer.  
- Initiativtagare. 
- Engagemang 

 
Vad har vi inte haft i bygden, men skulle vilja ha?  

- Servicepunkt 
- Entreprenörer inom turismverksamhet 
 


