
Kommunbyarådet 2018 – 10 - 04 Bilaga 1 

1 
 

Handlingsplan-Verksamhetsplan. 

 Älvdalens kommunbyaråd åren 2021-2022 

 
Inledning 

Älvdalens kommunbyaråd är en:  
• ideell förening som styrs av föreningens stadgar 
• paraplyorganisation för kommunens byar 
• förmedlande länk mellan byarna, kommunen, lokala aktörer för lokalt 

utvecklingsarbete samlande kraft för utvecklingen av framtidens landsbygd i 
kommunen. 

• Samverkanspartner med övriga landsbygdskommuner i Sverige tillsammans med Hela 
Sverige Ska Leva. 

 
Nyckelord: Nerifrån- och upp perspektiv, beslutsvägar, respekt för processen, helhet, 
delaktighet, utbildning och klara roller. 
 
Kommunens organisation som beslutades i Kommunfullmäktige 2016 i december behöver en ny 
översyn med en tillhörande väl förankrad strategiplan. 
 
Detta gör att det är nödvändigt med ett större engagemang bland medborgarna för att känna en större 
delaktighet. 
 
Den byapolitiska strategin syftar till att öka samarbetet mellan politiker och medborgare. 
Många byar i Älvdalens kommun kämpar för att utvecklas och för att överleva. Det finns 
många eldsjälar/grupper som är engagerade i detta arbete. Mycket energi läggs ned för att 
förverkliga projekt av olika storleksmått, för att trygga och för att utveckla byn. Oftast klarar 
byborna själva av att genomföra projekten, men vid vissa tillfällen krävs det samarbete med 
kommunen.  
 
För att ta tillvara den kompetens och energi som finns samlad i byarna är det 
viktigt att kommunen, på ett klart och konkret sätt stödjer och uppmuntrar deras insatser. 
 
Det är viktigt, att medborgaren känner att, medborgaren har insyn samt har en möjlighet att påverka 
den demokratiska beslutsprocessen. För att detta skall fungera bör tjänstemän, förtroendevalda och 
medborgarna, ha en gemensam förståelse och acceptans för vad byapolitik innebär för deras del. Här 
ingår också andra myndigheters ansvar, typ Länsstyrelsen i Dalarna, Region Dalarna, med flera. 
 
Exempel på tydliga sambrukslösningar: Sophantering, Vatten och Avloppslösningar, Bygglov, 
Tillstånd, Skogsavverkningar och försäljning, Fördelning av fastighetsavgiften, kollektivtrafiken, m.m. 
 
Det är även viktigt att betona rollfördelningen mellan byn och kommunen och i vissa fall annan 
myndighet ex vis Länsstyrelsen i Dalarna, Region Dalarna; det formella ansvaret skall även 
fortsättningsvis ligga hos kommunen eller ansvarig myndighet. Frågor som väcks ska snarast besvaras 
med mottagen kvittens och när ärendet kan förväntas att komma upp för beslut. 
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Reviderat förslag från år 2020. 
Förslag på organisation och genomförande 
 
Varje by som har bildat en byautvecklingsgrupp har ett ombud, vid förhinder utses en ersättare, som 
aktivt ska delta vid årsstämman och höstmötet. 
Kommunbyarådet (Älvdalens Kommunbyaråd Ideell Förening) I Kommunbyarådet ingår 1 ledamot 
från Älvdalens Kommunstyrelses arbetsutskott.  
Kommunstyrelsens AU (Arbetsutskott utser 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare) 
Kommunbyarådets styrelse (med 4 + 1 ledamöter) 
 
 
 
Överenskommelse 
 
Detta dokument anger vad kommunen i samverkan med Byautvecklingsgrupperna/Byaråden ska  
arbeta för i Älvdalens kommun. 
 
Samverkan 
 
Samverkan mellan kommunen och byautvecklingsgrupperna/byaråden sker via Kommunbyarådet 
genom: regelbundna möten och informationsutbyte mellan Kommunbyarådet och kommunen. 
Politiker och tjänstemän ska se kommunbyarådet som en resurs. 
 
Samverkan ska utgå ifrån det behov och engagemang som finns ute i byarna. 
 
Tillsammans med kommunen ska kommunbyarådet fortsätta arbetet med att: Utveckla nya former för 
hur medborgarinflytandet ska stärkas i samhällsplaneringen. Som exempel kan nämnas Hela Sverige 
Ska Levas projekt ”Service i Samverkan” som nu har genomförts i samverkan med Älvdalens 
Kommun. 
 
Lokala initiativ 
 
Lokala initiativ som syftar till att skapa arbetstillfällen skall uppmuntras och stödjas. 
Lokala initiativ som kan bidra med meningsfulla aktiviteter för ungdomar skall stimuleras. 
Lokala lösningar och åtaganden för att tillgodose de äldres behov. 
 
Miljö 
 
Arbetet med miljön är en uppgift för alla kommunmedborgare, företag och 
organisationer. Initiativ och lösningar mot ett ökat lokalt ansvarstagande, ska stödjas och uppmuntras. 
 
Utveckling 
 
Den offentliga och kommersiella servicen skall förbättras på landsbygden genom ökad 
samverkan mellan de olika serviceaktörerna och den skall finnas tillgänglig för alla på lika 
villkor. Våra lokala kommunkontor i Älvdalen, Särna och Idre, Apotek, Vårdcentraler, Hemtjänst, 
Serviceboenden, Bankservice, Postservice, Digitala tjänster, Servicepunkter, Kooperativet Dalen m.m. 
är förutsättningar som måste finnas. 
 
Uppmuntra nyföretagandet på landsbygden genom förbättrade möjligheter för människor att 
förverkliga sina idéer och använda bygdens resurser. Bl.a. i samverkan med ”företagarna”. 
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Älvdalens natur- kultur- och miljökvalitet stärks och utvecklas för att skapa ett uthålligt boende och 
öka attraktionskraften för inflyttning och besök. Kulturen ska stärkas och tas fram eftersom den utgör  
och är en viktig positiv utvecklingsfaktor. 
 
Älvdalens kommunbyaråd och Kommunen ska alltid värna om våra barn och ungdomar genom att ha 
en bra skola inklusive en kvalitativ barn- och ungdomsverksamhet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunbyarådet utgör en formaliserad kraft som representerar det lokala 
underifrånperspektivet 
 
För att byautvecklingsgrupperna/byaråden ska fungera som en kompetent samarbetspartner med 
kommunen, behövs det en gemensam strategi, Älvdalens Kommunledning och Kommunbyarådet ska 
ha utvecklingsdagar/utbildning för hur vi ska nå de gemensamma målen i vår gemensamma vilja till 
en bra landsbygdsutveckling.  byagrupperna/byaråden, tjänstemän och förtroendevalda- 
ska arbeta för att en gemensam acceptans tas fram. 
 
Genom att ha en helhetssyn lyfter man blicken från egenintresset och ser till samhällets bästa. 
Varje år vid ett fullmäktigesammanträde ska samtliga partier som är representerade i fullmäktige 
utveckla sina ståndpunkter och visioner angående byapolitiken. 
 
Genom att anta Älvdalens byapolitiska handlingsprogram så kommer samtliga aktörer att arbeta för att 
öka jämställdheten i kommunen.  
 
Mål för perioden 2021 - 2022 

Vid periodens slut har Älvdalens kommunbyaråd: 

Fått flera byar att aktivt starta och medverka i kommunbyarådets arbete. 

Upprättat väl fungerande informationskanaler och möten med kommunen. 

I samverkan med kommunen utveckla principerna för vår kommuns landsbygdsutveckling 

Ett tydligt utvecklat samarbetsansvar med kommunens näringslivskontor. 

Underlättat all handläggning av framtidens landsbygdsstöd. 

Utvecklat samarbetet med Hela Sverige Ska Leva – Dalarna. 

Undersökt nyttan av Kommunbyarådets aktiviteter fram till 2022. 

Handlingsplanen antagen av styrelsen för Älvdalens Kommunbyaråd den 2018-10-04. Reviderad 
under verksamhetsåret 2020 vad angår punkten organisation. 

Handlingsplanen sänds till Kommunfullmäktige för antagande. Handlingsplanen delges 
Kommunstyrelsen i Älvdalens Kommun. 

Älvdalens Kommunbyaråd 2021-06-12 

 
………………………………….. ……………………………………… 
Evert Hermansson Ordf.  Kerstin Knuts Kassör. 
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Leo Persson Sekr. Mattias Jonsson Ledamot.         Sigrid Larsson Adjungerad.
  


