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Verksamhetsberättelse 2020   
För  

Älvdalens Kommunbyaråd Ideell Förening 
Organisationsnummer: 802449-3788. 

 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Ordförande: Evert Hermansson Särna. 
Kassör: Kerstin Knuts Älvdalen  
Sekreterare: Leo Persson Hållbovallen 
Ledamot: Mattias Jonsson Foskros  
Ledamot: Kjell Tenn Ordförande i Kommunstyrelsen ordinarie och vice ordf i 
Kommunstyrelsen ersättare.  
Revisor: Sigrid Larsson Särna 
 
Varje byförening har att utse representanter i Kommunbyarådet som kallas till 
Årsstämman/Byariksdagen/ Höstmötet. I nedan uppräknade byar/föreningar och personer 
så kallas dessa till årsstämman 2020. Samt Annons i Fjällposten och sociala medier.  
 

 
Byutvecklingsgrupper i Älvdalens Kommun år 2020. 
 

1.Gröveldalens Bygdegårdsförening Per-Olov Karlsson 025329022 info@groveldalen.se,  
2.Grövelfiber Ekonomisk Förening, Hans Segerhjelm,070-6516156 hans@borghalla.se 
3.Idre Bygdegårdsförening Emil Henning ,070-2559496 emil@digistream.se. 
4.Flötningen Storbo Fiber Agne Fredriksson,070-4407279 agne.fredriksson123@gmail.com 
5.Flötningens Bygdegård Niss Olsson 070-2976021 niss-sunrise@hotmail.com 
6.Drevdagens Fiberförening Inge Olsson 070-6650277  inge.86drev@hotmail.com 
7.Sarnafiber ”Skrullfiber” Hillevi Blomkvist,076-7780813 hillevi.blomkvist@telia.com; 
8.Särna Byaråd Seth Holmström 070-6601133 seth.holmstrom@telia.com 
9.Gördalens Byutvecklingsgrupp Molly Jensen,070-3877665 jensenmolly50@gmail.com 
10.Älvdal. Finnmark Fiber Ek. För. Leo Persson,070-5959377 leo.projektcenter@gmail.com 
11.Nornäs Bygdegård Christina Klamand,070 9558623, christina@gencode.se 
12.Nornäs Samfällighetsförening Anders Hård 070-6529571anders.hard@hotmail.se 
13.Vildmarkens Draghundsklubb Klaus Stüeben, 076-1394381,  k.stueben@gmail.com 
14.Bevara Bunkris Brandtorn Kurt Jacobsson 070-5238189 kurt.jacobsson@spray.se 
15.Lövnäs Byaråd Gun Ottosson, 070-3033854, ottossongun@hotmail.com 
16.Lövnäs Samfällighetsförening,070-6405525, Ivan Sålder52@gmail.com 
17.Åsens Byaråd Olle Berglund 0706892335 olle-berglund@hotmail.com  
18.Evertsbergs Fiberförening Tommos Anna Maria Christina Persson ordf 070 6165656,    
     Lennart Larsson 076-8113139, allarsson6@gmail.com 
19.Bjärres Bygdegård Helena Erlandsson  0251 50119 info@evertsbergsbygdegard.se 
20.Evertsbergs Dysbergs Byaråd Linda Axelsson,070-2229887,  
     grammaslindaaxelsson@gmail.com 
21.Älvdalen PRO, Kerstin Knuts 070 9170271, kerstinknuts54@gmail.com  
22.Blybergs Byaråd Thomas Eklund 070 - 2794608  thomas@eklund.com   
23.Blybergs Fritidsförening Rolf Andersson 070-2499091  rolf@westibritt.se 
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24.Foskros Fiberförening, Anneli Jonsson,070-6509793, anneli.jonsson@magnat.nu 
25.Blybergs Bystuguförening Vivi-Anne Andersson, 070-2545885, vivi-ann@westibritt.se   
26.Gördalens BF,Bygdegård Lennart Karlsson,070-5880491,0 lennart.karlsson@selek.nu  
27.Gördalen – Mörkrets Fiber Ek, Fören. Per Bennet 070-5771540  per.bennet@telia.com 
28.Gördalens Skifteslag Karl-Olov Jensen, 072-5354550 koj@telia.com 
29.Näsets Bygdegård Magnus Wallin 070-3555567  magnus.wallin2@bredband.net 
30.Särnahedens Bygdegård Eddy Linden 070-3975547,hans.jensen@cafebacken.se 
31.Väsa Bygdegård,Thomas Nyberg Kassör 070-4416728 thomas@timeoutspa.se 
32.Kittan-Lidens Bygdegård Anna Dahlgren,070-7907000,   
anna.dahlgren@besparingsskogen.se 
33.Kittan-Lidens samfällighetsförening Kurt Malm 073-0699741  kurt.malm@bredband.net 
34.Väsa Fiber Ekonomisk Förening Björn Tegner 076-8179652 admin@vasfiber.se 
bjorn.tegner@mora.se 
35.Östomsjöns Bystuguförening Pierre Hedlund 070-8609272  pierre.hedlund@gmail.com 
36.SOND Snöskoterområdet Norra Dalarna E. F. Sven Erik Halvarsson 070 2929543 
felix_d.entrepenad@hotmail.com 
37.Särna-Idre Sockenförening Evert Hermansson072-2274705 sundetssag@gmail.com 
38.Nordomsjöns Bystuga, Kjell Spånberg,070-3396456 kjellslogg@gmail.com 
39.Särna Turistförening Helena Adolfsson,070-2644128 gohelena@aol.com 
40.Vildmarkskooperativet i Nornäs Leo Persson,070-5959377 leo.projektcenter@gmail.com 
41.Nornäs Unga Örnar John Graaf,070-2208952 johngraaf2004@yahoo.se>; 
42.Särna Skidklubb Sigrid Larsson,070-2490586 sigrid.m.larsson@gmail.com 
43.Blynet FiberEkonomisk Fören, Bengt Welin ordf. 072-2179131 bengt.h.welin@telia.com 
44.Älvdalens Kommunbyaråd ideell förening Evert Hermansson, 072-2274705 
sundetssag@gmail.com 
 

 
 
Älvdalens Kommunbyaråd 
 
Verksamhetsplan för 2020. 
 

1. Kommunbyarådets styrelse sammanträder enligt stadgarna minst 4 gånger per år, 2 
medlemsmöten hålls under året, styrelsen bereder ärenden inför Årsmötet som är det första 
medlemsmötet och som hålls under våren före maj månads utgång och även halvårsmötet 
”Höstmötet” är ett medlemsmöte som hålls i november månad. 

 
2. Vartannat år så anordnar Älvdalens Kommunbyaråd en ”Byariksdag” (De år som inte 

Landsbygdsriksdagen sammanträder). Vid Byariksdagen genomförs också sedvanliga 
årsmötesförhandlingar som en del i Byariksdagen, i Byariksdagen medverkar också Älvdalens 
Kommuns Näringslivsenhet med aktuell information. Hela Sverige Ska Leva-Dalarna inbjuds till 
Byariksdagen för att lämna aktuell information. ”Byariksdag” skulle ha hållits innan maj 
månads utgång 2020. Men årets coronapandomi har ställt till det så årsstämman blir försenad 
och genomförs nu i juni i stället med kombinerad fysisk och digital närvaro. 

 
3.  Vart fjärde år är det val till Riksdag, Landsting/Region och Kommun, dessa år ställs 
      höstmötet in för att i stället ha formalitetsmöten med Kommunfullmäktige i Älvdalens 
      Kommun där man ska besluta att anta Kommunbyarådets Handlingsplan för åren 2022  
      – 2026.  
      Den antagna ”Handlingsplanen” med de angivna målformuleringarna förankras i de     
      lokala byaråden/byutvecklingsgrupperna/föreningarna. En ny handlingsplan 2023 –  
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      2026 som bör presenteras på Årsmötet 2022. Utvärdering av nuvarande handlingsplan 2020  
      bör ske på höstmötet som hålls i november 2021. 

 

Mål för perioden 2021-2022 

Vid periodens slut har Älvdalens Kommunbyaråd och Älvdalens Kommun: 

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

● Utvecklat väl fungerande informationskanaler och möten med Kommunen.  

● I samverkan med kommunen utvecklat principerna för vår kommuns landsbygdsutveckling 
och en behovs- och utbildningsverksamhet för kommunens tjänstemän och politikerna, 
samt byautvecklarna. 

● Ett tydligt utvecklat samarbete med kommunens näringslivsfunktion och genomförandet 
av Älvdalens Kommuns ”Serviceplan” som bl.a. är grund för att kunna söka EU:s 
landsbygdsmedel. 

● Underlättat all handläggning av landsbygdsstöd. 

● Utvecklat samarbete med Hela Sverige Ska Leva - Dalarna 

● Undersökt nyttan av Kommunbyarådets aktiviteter fram till 2022       

4.     Kommunbyarådet bevakar och anordnar informationsmöten kring det    
Nyligen förlängda ” landsbygdsprogrammet fram till 2020”. Numera finns en förlängning av 
detta fram till maj 2022. 
  

- Kommunbyarådet undersöker även om det finns flera möjliga projekt att genomföra i 
Kommunbyarådets regi.  

 
- Kommunbyarådet kommer också att informera om de nya stödformerna 
        för byautvecklingen som EU bidrar med från år 2023. 
 

  5.     Bygrupperna/Föreningarna ska betraktas som ”medlemmar i ” Hela Sverige Ska Leva –  
          Dalarna”  
 
Handlingsplanen och Verksamhetsplanen antagen av årsmötet/föreningsstämman den 16 juni 
2020 som hölls i Nornäs Bygdegård.  
 
Verksamhetsplanen för Kommunbyarådet 2020 sänds till Kommunfullmäktige i Älvdalen som 
bilaga till Handlingsplanen för 2019 – 2022.  
 

 
Genomförda Aktiviteter:  

● Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten, 1 årsstämma i Nornäs 
Bygdegård samt 1 ett inställt höstmöte. på grund av ”Coronapandemin”.  
 

● Styrelsen har också anordnat två informationskonferenser i Idre Bygdegård om 
Centrumutvecklingsplanen.  

 
●  Kommunbyarådet har aktivt medverkat i genomförandet med HSSL:s projekt ” Service i  

samverkan” samt nu i projektet ”Servicepunkter i bygdegårdarna – livs, drivmedel och paket i 
samverkan med lokalsamhället” som är ett samverkansprojekt med Älvdalens Kommun. 
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● Kommunbyarådet är representerad i ”Älvdalsdelegationen” där Kommunbyarådet  

har en ordinarie ledamot. Styrelsen har utsett förre ordföranden i Kommunbyarådet 
Molly Jensen till uppdraget. Vid eventuellt förhinder kallas annan representant i 
styrelsen. 

 
● Kommunbyarådet har deltagit i Region Dalarnas digitala möten som handlar om RSP ( 

Regionala Service Programmet som Karin Löfstrand på Regionen är ansvarig för, vår 
Leo Persson. Adjungerad ledamot Sigrid Larsson har också rapporterat till 
kommunbyarådet från de möten som styrelsen ej haft möjlighet att närvara på. 
 

● Kommunbyarådet var också representerad på HSSL-Dalarnas årsstämma i juni 2020, 
försenat p.g.a. Coronapandemin, Leo Persson samt på HSSL-Dalarnas höstmöte den 
23 november 2020, Leo Persson. 

 
● Kommunbyarådet har också varit representerad på Bygdegårdarna Dalarnas 

Årsstämma. 
  

 
● Samverkan med projekt ”Servicepunkter i bygdegårdar – livs, drivmedel och paket, i 

samverkan med lokalsamhället” projektet och hur Kommunbyarådet arbetar systematiskt 
med ärenden. 
 
- Sigrid Larsson lokal Projektledare för projektet som är ett samverkansprojekt mellan 

Kommunbyarådet och Älvdalens Kommun. Gunnar Barke, kommunal 
landsbygdsutvecklare och utredare har haft uppdraget att sammanställa materialet till 
den nu antagna serviceplan som utarbetats av näringslivskontorets medarbetare, m.fl. 
samt Sigrid Larsson från HSSL och projektet ”Service i Samverkan”.  
 

- Sigrid Larsson har vid ett flertal tillfällen informerat projektet ”Servicepunkter i 
Bygdegårdar … ” är att betrakta som ett genomförandeprojekt av vad som föreslogs i 
Serviceplanen. Kommunbyarådet har haft en aktiv del i framskrivandet av det projekt 
som beviljades av Tillväxtverket genom landsbygdsprogrammet.   
 

- Önskemål om att göra en LEA i Nornäs uppstod under senare delen av året, någon som 
planeras att genomföras under 2021. Därtill planeras minst en till LEA, i Evertsberg. 
Dessa ska genomföras i samverkan med Coompanion. 

  
- Projektarbetet kommer att under hösten 2021 övergå till att praktiskt skapa de 

servicepunkter med det innehåll som efterfrågats. 
 

- Vision 2020 – Kommunfullmäktige. 
       Kommunbyarådet önskar också att man tittar på resultatet från den aktivitet som ett  
       särskilt utskott under Kommunfullmäktiges presidium utfört med namnet ”Vision 2020”,  
       och som egentligen var en förstudie om hur man ska få en ökad samverkan med   
       kommunmedborgarna i hela Älvdalens Kommun. Det är troligt att några idéer från detta  

arbete också ska inrymmas i Serviceplanen som är ett levande verktyg för bra service och 
samförstånd i hela Älvdalens Kommun. 
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Älvdalsdelegationen 
- Molly Jensen som är Kommunbyarådets ledamot i Älvdalsdelegationen har avrapporterat 

om ett flertal ärenden genom året. Bland anna om  ärendet som gällde 
Gryvelåreservatets upprustning som nu är på väg att lösas då Länsstyrelsen och Svea 
Skog AB kommit överens om att Svea Skog betalar för upprustningen av byggnader och 
att Länsstyrelsen tar övriga kostnader. Resultatet ska bli att fler turistentreprenörer 
kommer att bruka Gryvelåreservatet som aktivt besöksmål för sina gäster.  

 
- Mer om vad som behandlats genom Älvdalsdelegationen finns att ta del av 

https://www.alvdalen.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/protokoll-och-
kallelser/protokoll-och-kallelser-alvdalsdelegationen.htmlalvdalen.se) 
 
Tomter och Bostäder i Särna 

- Kommunbyarådet har lyft fram problematiken med Mickeltempletområdet som inte 
omnämnts i kommunens översiktsplan. Kommunbyarådet arbetar nu under år 2021 med 
ärendet och hoppas få till en lösning under året. Det är av stor vikt för Särna bys 
utveckling att en försäljning av tomter möjliggörs, då det finns en efterfrågan på tomter i 
området. 
 
Krishantering och Trygghetspunkter i Älvdalens Kommun. 
Kommunbyarådet har under detta pandemiår inte haft möjlighet, att gå vidare med vårt 
löfte att vara aktivt deltagande i det arbete som P-G Andersson utlyst och att detta skulle 
komma igång under året. Vad vi erfarit har en ny ansvarsfördelning genomförts i 
kommunen under året eftersom P-G Andersson gått i pension och att det nu finns en ny 
person att kontakta. Vi lyfter därför in texten på nytt i verksamhetsplanen för 2021 och 
2022 och för att komma ihåg lägger vi in texterna från 2019 igen här nedan. 

 
- Kommunbyarådet har lyft ärendet, ”Trygghetspunkter” med de aviserade 

bygdegårdarna som omnämns i serviceplanen som bygdegård med ”Servicepunkt” i 
första hand att i det aviserade fortsättningsprojektet, utarbeta en handlingsplan med 
tidtabell för genomförandet av serviceplanen, finna de naturliga samverkansformerna för 
en fortsättning av - allt övrigt som lyfts fram, bla ”Reservkraften”.  

 
- Det som gjorts tidigare har varit kopplat till mera service i befintlig lanthandel, och 

Kommunbyarådet anser att det är otillräckligt, då vi inte har en lanthandel i alla bygder 
samt att bygdegården ofta finns. Kopplar vi nu till de i serviceplanen föreslagna 
uppgifterna inklusive det som gäller beredskap, så ökas motivet till att välja Bygdegården 
som Servicepunkt/Trygghetspunkt och att den lokala bygdegården själv beslutar om sitt 
deltagande. ” slut citat”  

 
 

● Årsmötet 
 

- Kommunbyarådets årsstämma hölls i Nornäs Bygdegård den 16 juni kl 18.00 – 20.00,på 
grund av pågående Coronapandemin, fanns begränsningar av fysiskt deltagande så 
årsstämman var öppen via internet och länk. Årsmötet/stämman genomförde alla 
sedvanliga beslut enligt stadgarna med undantag att en ledamot i styrelsen deltog via en 
Zoom-länk. 
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- Kommunbyarådet har även i år aktivt följt arbetena kring de konkreta fiber-
utbyggnadsprojekten som handlar om att förse våra byar med grundläggande digital 
infrastruktur för ett fungerande datanät som möjliggör tillväxt och bättre service till de 
boende i byarna.  
 

- Speciellt har coronapandemin visat på behovet av att fortsätta utbyggnad av våra 
fibernät i kommunen. Så vi fortsätter att aktivt stötta och 
stimulerar nya och gamla företag att ansluta sig till fibernätet, det ökar möjligheten att 
expandera och utvecklas.  
 

- Generellt märker kommunbyarådet av en ökad efterfrågan på bostäder och tomter i hela 
kommunen. Det ställer nya krav på både service och infrastruktur. Bland annat har vi sett 
att flera nya företag och även utlandsföretag som flyttat in i området tack vare den 
genomförda fiberutbyggnaden. 
 

-  I byn Nornäs har det blivit en stor framgångsfaktor och idag finns inga lediga hus att 
köpa eller hyra utan man fortsätter nu bygga egna nya hus. Inflyttningen under år 2020, 
trenden fortsätter med inflyttning, det står folk i kö och när bostadsfrågan kan lösas så 
händer landsbygdsutveckling. Naturligtvis ökar fritidsboendet också där uppehållstiden i 
sina fritidshus ökar genom att man ansluter till fiber och kan jobba från sitt fritidshus. 
Grannbyarna till Nornäs ökar nu i popularitet där försäljningen av fastigheter har ökat i 
pris och det ser ut att bli en ökad inflyttning och även fler fritidshus. 

 
- Med en bra infrastruktur där begreppet fiber och bredband ingår, får vi nu en balans 

med service i lands- och stadsbygd. Specifikt nytt för i år är att kommunens 
fiberföreningar 2020 har planerat och kommer och under 2021 att starta upp ett projekt 
till samverkan kring drift och underhåll av föreningarnas fibernät samt att genomföra en 
utbyggnad av ett redundansnät, detta skapar ett robustare nät med hög säkerhet. 
Kommunbyarådet ser att liknande effekter på fler bygder i kommunen börjat uppstå, 
vilket är positivt. 

 
- Kommunbyarådet påminner dock om, att även vägarna och bättre kollektivtrafik, 

sophantering med containers ute i byar och sophantering på rastplatser också måste 
fungera, för att balansen, stad och landsbygd, ska kännas rättvis. 

 
● Ungdomsrådet  

 
- Ungdomsrådet i Älvdalens Kommun har inbjudits till Kommunbyarådet och blivit 

inbjudna till styrelsemöten. Vi har gjort vissa försök att mera påtagligt få igång en 
verksamhet som samverkar med ”Kommunbyarådet” och deras idé om att vara en 
stödjande part i utvecklingsarbetet, men vi har trots vissa försök ännu inte nått dit. I vart 
fall har kommunens ungdomar gjort bra ifrån sig då man inbjudits att delta på 
”Landsbygdsriksdagen” som genomförs vartannat år, dock inte i år då ”Corona Pandemin 
satte stopp. Hoppas på bättre framgång nästa verksamhetsår. 

 
- Kanske skapandet och driften av servicepunkter kan stimulera ungdomarna till ökad 

delaktighet 
 

● Föreningar och Byagrupper 
 

- Idag finns 44 föreningar/byagrupper redovisade i Kommunbyarådet enligt ovan.  
      Varje byförening erbjuds att ha ett ombud/ representant/ kontaktperson som   
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      deltar på årsstämman. Vi vill att de ska rapportera till Kommunbyarådet vad som  
      händer i respektive by. Varje by erbjuds dessutom att nominera personer till  
      styrelsen och som årsstämman sedan behandlar under punkten val. 

 
● Entreprenörsutbildning  

 
- Vi konstaterade förra året att nu behövs en entreprenörsutbildning i byarna för att stärka 

byarnas egen kraft.  
       Kommunbyarådet trodde att det, under det kommande året skulle vara möjligt   
       att få till det. Så blev det inte på grund av Corona Pandemin. 
 
- Men, om vi nu gör ett gemensamt omtag tillsammans med näringslivs-

ansvarig/Landsbygdsansvarig Gunnar Barke. Tomas Nord med ungdomsdelen och nu 
också Sigrid Larsson projektledare i Kommunbyarådets och Älvdalens Kommuns 
samverkansprojekt ”Servicepunkter i Bygdegårdar …m.m.”, inklusive företagarna som har 
samverkat i arbetet med Älvdalens Kommuns Serviceplan och Företagsstrategi under 
2020, kanske vi kan få detta till stånd under 2021. 

 
 

● Ekonomin 
  

- Kommunen måste få en tidig kompensation för fritidsboendet och fastboendet – frågan 
förs vidare till Hela Sverige ska leva och regering samt riksdagen. 
 

- Servicepunkt i Särna – statliga myndigheter – efterlyses, servicepunkten lokaliseras mitt i 
Kommunen 

 
- Verksamhetsplan 2021 – 2022.  

 
- Ekonomisk berättelse – med Resultat och Balansräkning, Revisionsberättelse och 

Budget för verksamhetsåret 2020 redovisas som bilaga till verksamhetsberättelsen. 
 
 
 
Slutord 
 
”Älvdalens Kommunbyaråds styrelse vill med redogörelsen i verksamhetsberättelsen påvisa att det 
finns en fortsatt stark vilja ute i många av våra byar. Man vill fortsätta att hitta nya 
utvecklingsmöjligheter och att det är genom samverkan och ”god byanda” som vi nu kommer att 
märka påtagliga utvecklingsresultat i våra byar.  
 
Under åren 2020 och 2021 pågår projektet  ”Servicepunkter i bygdegårdarna – livs, drivmedel och 
paket i samverkan med lokalsamhället” med Sigrid Larsson som Projektledare och Kommunbyarådets 
styrelse har beslutat att Kommunbyarådet ska finnas med i arbetet att hitta åtgärderna för att man 
ska se och skapa den hållbara servicen som är ordentligt lokalanpassad för byns behov. 
 
Gamla styrelsen föreslår därför att den nyvalda styrelsen samverkar i projektets utåtriktade 
aktiviteter, bymöten etc. som kommer att genomföras under 2021 och 2022 samt hittar lösningar 
som gillas av många.  
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Nya styrelsen och kommunen löser bristerna tillsammans. Mycket spännande blir det de kommande 
åren. 
 
Detta är slutorden i årets verksamhetsberättelse för 2020, styrelsen som under det här året, har 
arbetat i denna ”bya anda”, men mycket återstår, styrelsen vill önska den nya styrelsen all framgång i 
sitt arbete, för de kommande åren. 
 
 
Älvdalens Kommunbyaråd 2021-06-12 
 
 
……………………………………………………………  ………………………………………………….. 
Evert Hermansson Ordförande   Kerstin Knuts Kassör 
 
 
 
…………………………………………………………..  ……………………………………………………… 
Leo Persson Sekreterare    Mattias Jonsson Ledamot 
 
 
………………………………………………………….  …………………………………………………….. 
Kjell Tenn Ordförande Kommunstyrelsen  Sigrid Larsson Revisor 


