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Om Fokus på byarna 
Fokus på byarna är ett arbete som handlar om att lägga fokus på framförallt hur den fysiska 
miljön i byarna kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Syftet är att identifiera vad för 
fysiska åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviten, trivseln, tillgängligheten med 
mera. Vidare är syftet att detta görs tillsammans med de som bor i byarna. Byalagen är den part 
kommunen har kontakt med. 
 
Arbetet med Fokus på byarna består av tre delar, dels arbete med årets by, dels önskemål om 
åtgärder och dels genomförande av byåtgärder. Årets by fokuserar på en djupare dialog mellan 
kommunen och byarna. Detta genomförs för en by i taget. Önskemål om åtgärder ger samtliga 
byalag möjlighet att lämna in önskemål om åtgärder i byarna. Byåtgärder är den del som innebär 
ett genomförande av faktiska åtgärder i byarna.  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2011-08-18 § 101 att 
bifalla en motion att påbörja ett arbete med att ta fram 
byaprogram. Det praktiska arbetet med Fokus på 
byarna startade under 2012 då projektupplägg togs 
fram. 2013 genomfördes årets by för första gången. 
När projektet startade fanns inte några särskilda 
resurser avsatta för projektet men sedan 2014 har det 
funnits medel avsatta till genomförande av så kallade 
byåtgärder.  I samband med det infördes också 
möjligheten för byalagen att lämna in önskemål om 
åtgärder. 
 
Årets by 
Syftet med Årets by är att för en by i taget belysa vad som är bra, vad som är mindre bra och vad 
som kan utvecklas framförallt i den fysiska miljön. Utgångspunkten är att genom dialog med de 
som bor i byarna identifiera vad som är viktigt i bymiljön. Vidare är syftet att ta fram ett 
fokusprogram för varje by utifrån de förbättringar som föreslagits och de utvecklingsmöjligheter 
som identifierats. Det är också ett bra tillfälle för kommuninvånare, tjänstemän och 
förtroendevalda att möta varandra och samtala. 
 
Konceptet och huvudupplägget är i stort detsamma för varje by (men kan variera utifrån 
respektive bys förutsättningar) och bygger på att ett antal byträffar genomförs i byn. Varje Årets 
by-projekt ska resultera i ett dokument som kallas för fokusprogram. Fokusprogrammet ska kort 
redogöra för de aktiviteter som genomförts samt en redovisning av om det är möjligt att 
genomföra föreslagna förändringar, vad de kostar (om det är möjligt att uppskatta utifrån den 
information som finns), vem som har ansvar för dem och när i tiden de kan genomföras. Det 
behöver inte enbart handla om åtgärder som kommunen ska genomföra utan även sådant som 
byalagen kan genomföra själva, eventuellt med stöd från kommunen. Fokusprogrammet tas upp 
till kommunfullmäktige för godkännande. Fokusprogrammet fungerar sedan som ett underlag för 
kommunens ekonomiska och fysiska planering. Dialogen och fokusprogrammet är det som är 
centralt i arbetet med årets by.  
 
Val av byar 
Val av byar för att genomföra Årets by i görs årsvis. Det är inte givet att alla byar i kommunen 
blir aktuella som årets by. Arbetet med Årets by börjar med att samhällsbyggnadsnämnden tar 
beslut om vilken by som blir nästa Årets by (lämpligen samtidigt som senast framtagna 
fokusprogram behandlas i nämnden).  
 
Byträffar 
Genomförandet av dialog i Årets by bygger på att ett antal byträffar arrangeras i den aktuella byn. 
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Byträff ett och två sker med cirka två veckors mellanrum. Mellan byträff två och tre blir det cirka 
tre-fyra veckor. Byträff fyra sker efter att fokusprogrammet godkänts i kommunfullmäktige. 
 
Byträff 1 
Varje Årets by inleds med en första träff. Syftet med träffen är att komma igång med 
tankeprocessen, att gemensamt titta på hur byn ser ut. I detta ingår att identifiera vad som är bra, 
vad som är mindre bra och vad det finns för utvecklingspotential i byn, framförallt i den fysiska 
miljön. Mycket av arbetet sker i mindre grupper, till stöd används kartor, post-it, pennor m.m. 
Byträff 1 handlar om att titta på nuläget. 
 
Byträff 2 
Syftet med andra träffen är att reflektera och diskutera kring det som framkom under första 
träffen. Under byträff 2 identifierar deltagarna vad som är bra i byn och vad som krävs för att 
bibehålla det som är bra, men framförallt diskuterar man tillsammans vad som kan förändras och 
utvecklas. Samt göra en första avstämning kring prioritering av åtgärder. Mycket av arbetet sker i 
mindre grupper, kartor, papper, pennor och sammanställning av vad som kom fram under byträff 
1 m.m används. 
 
Byträff 3 
Syftet med den tredje träffen är att diskutera ett utkast till fokusprogram som tagits fram. Samt 
diskutera de åtgärder som föreslagits och försöka enas kring prioritering av åtgärder.  
 
Byträff 4 (återträffen) 
Efter att fokusprogrammet godkänts i kommunfullmäktige bjuder kommunen in byalaget till en 
återträff som en sista byträff. Syftet med träffen är att stämma av vad som händer härnäst, 
förväntningar etc.  Vid återträffen presenteras ett vidareutvecklat förslag av den åtgärd som lyfts 
fram som prioriterad i fokusprogrammet (om beslut om medel för detta har tagits). 
 
Inbjudan 
Kommunen kommer tillsammans med byalaget överens om vilka som ska bjudas in till 
byträffarna. Lämpligt antal deltagare är cirka 25 personer (kan vara fler om intresse finns), samma 
personer deltar vid samtliga träffar. Från kommunens sida deltar representanter från 
stadsbyggnadsavdelningen, tekniska avdelningen och samhällsbyggnadsnämndens presidium. 
Datum för byträffar väljs i dialog mellan stadsbyggnadsavdelningen, byalaget och 
samhällsbyggnadsnämndens presidium. 
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Barn/ungdomar 
I varje Årets by är ambitionen också att planera in en särskild träff med barn/ungdomar som bor 
i byn in. Innehållet i byträff 1 och byträff 2 bakas ihop och övningarna anpassas för 
barn/ungdomar.   
 
Om det finns en skola i byn kan med fördel kontakt tas med skolan som sedan väljer ut en klass 
eller ett antal elever som kan genomföra en övning på skoltid. Om det inte finns en skola i byn 
får möjligheten att samla ihop några barn/ungdomar lösas från fall till fall. Kanske finns det t.ex. 
någon förening som man kan gå genom eller kan ungdomsfullmäktige engageras. 
 
Fokusprogrammen 
I fokusprogrammet presenteras en kort sammanfattning av dialogen och vad som framkommit i 
den samt en lista med förslag på åtgärder. I listan redovisas till varje förslag kostnad där det är 
möjligt, tidplan och vem som är ansvarig. Denna prioriteringslista innebär inte ett 
genomförandekrav för kommunen eller någon annan aktör, utan listan fungerar som ett underlag 
för kommunens fortsatta arbete. Fokusprogrammet ska vara lätt att förstå och lätt att använda. 
Fokusprogrammet tas upp till kommunfullmäktige för godkännande.  
 
När fokusprogrammen är klara och godkända av kommunfullmäktige går de in som underlag i 
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete. Nedan beskrivs i några punkter hur fokusprogrammen 
kan användas. 
 

• Fokusprogrammen kan användas som ett gemensamt underlag för byarna och för 
kommunen, för att arbeta i den riktning som formulerats i programmen. 

 
• Fokusprogrammen kan användas av byinvånarna som underlag i olika sammanhang. 

 
• Resultatet kan användas som underlag i arbetet med nästa kommuntäckande 

översiktsplan.  
 

• Fokusprogrammen kan användas som ett underlag för kommunens budgetarbete. 
 

• Fokusprogrammen kan användas som ett underlag för de byavandringar som ordnas i 
kommunen, samt övrig dialog mellan byalagen och kommunen.  

 
• Som underlag för genomförande av åtgärder. 
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Önskemål om åtgärder  
Varje år genomförs en process där byalagen får 
möjlighet att lämna in önskemål om vad de önskar att 
kommunen ska åtgärda i respektive by. Önskemålen 
om åtgärder utgör sedan ett underlag för fördelning 
av medel. 
 
Vad för typ av åtgärder rör det sig om? 
Åtgärderna ska röra förbättringar i den fysiska miljön, 
vara till gagn för allmänheten och täckas med en 
engångssumma, det vill säga att i normalfallet inte 
medföra några framtida driftskostnader för 
kommunen. Med förbättringsåtgärder i den fysiska 
miljön avses åtgärder som exempelvis 
trädplanteringar, sittplatser, belysning etcetera som är till gagn för allmänheten. Åtgärder som är 
mer processinriktade som till exempel idrottsarrangemang faller inte innanför dessa ramar, inte 
heller åtgärder som riktar sig till en sluten grupp eller förening. Det går inte att söka åtgärder som 
faller under en annan nämnd eller som finansieras av annan nämnd, exempelvis går åtgärder till 
idrottsplatser inte att söka.  
 
Krav på ansökan 
Önskemål om åtgärder kan endast lämnas av byalag i kommunen. Åtgärden ska falla inom 
samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. I ansökan ska framgå: 

• Vilket byalag som söker 
• Namn och uppgifter till kontaktperson 
• Vad det är som önskas åtgärdas 
• Karta eller beskrivning av platsen, om så är möjligt 
• Vem som är markägare där åtgärden är tänkt 
• Vilken form av underhåll/tillsyn/drift som åtgärden kan kräva i framtiden 
• En uppskattning av kostnaden 

 
Den totala kostnaden för åtgärder ska rymmas inom ramarna för projektet och alla uppskattade 
kostnader ska presenteras i ansökan, det vill säga de behöver inte anges i exakta siffror men det 
ska stå beskrivet i texten vilken sorts kostnader som projektet innebär. Om åtgärden inte avser 
kommunens mark ska det anges vem som äger marken och om det förts en dialog med 
markägaren om projektet. 
 
Kriterier för bedömning av önskemål om medel 

• Kommunen ska ha rådighet över marken1 
• Kostnaden ska uppgå till minst 50 000 kr och ha en bestående varaktighet om minst 3 år 
• Åtgärden ska falla under samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde 
• Åtgärden ska avse fysiska åtgärder i yttre eller inre miljö 
• Samhällsnyttan ska vara hög och komma många medborgare till godo 
• Åtgärden ska i normalfallet inte öka kommunens kostnader för drift och underhåll 

1 Det innebär i första hand att kommunen ska vara markägare och i andra hand att kommunen avtalar med 
markägaren om åtkomst till marken. 
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• Projektet måste färdigställas med ansökta medel 
• Projektet måste kunna färdigställas inom det år medlen finns avsatta  

 
Ansökningarna bedöms efter hur väl de tillgodoser kriterierna ovan och kriterierna kommer att 
vägas mot varandra i urvalsprocessen. 
 
När ansökningstiden gått ut går en projektgrupp med representanter från 
stadsbyggnadsavdelningen, tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen igenom 
ansökningarna.  
 
  

8 
 



    Augusti 2016 
 

 
Byåtgärder 
Syftet med byåtgärderna är att genomföra konkreta 
åtgärder i den fysiska miljön i byarna. Det är möjligt att 
göra så länge det finns medel avsatta för detta i 
samhällsbyggnadsnämndens budget. Som grund för 
fördelning av medel ligger de önskemål om åtgärder 
som kommit in samt åtgärder som föreslagits i det 
senast framtagna fokusprogrammet för Årets by. Beslut 
om fördelning av medel fattas sedan av 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Ansvarsfördelning kommun respektive 
byalag 
Genomförandet för åtgärderna ligger på kommunen 
och de ekonomiska medlen fördelas i de projekt som slutligen väljs ut. Byalagen är 
kontaktpersoner för varje by men det är kommunen som är projektutförare och driver projekten 
samt ansvarar för så väl finansiering som genomförande. Anslag till annan genomförande part – 
exempelvis förening eller byalag – är inte möjlig. Om åtgärden kräver framtida drift, skötsel eller 
tillsyn ska byalaget i normalfallet genom avtal ta ansvar för detta.  
 
Avtal som kan bli aktuella 
Markåtkomst 
Kommunen måste ha rådighet över marken där åtgärder/investeringar genomförs. Det innebär i 
första hand att kommunen ska vara markägare. Om så inte är fallet måste kommunen skriva avtal 
med markägaren om åtkomst till marken för att få rådighet över den. Detta ska vara klart innan 
åtgärder genomförs. Den som är den officiella markägaren hos kommunen tecknar avtal med 
markägaren (dvs. i vissa fall fastighetsavdelningen och i vissa fall tekniska avdelningen).  
 
”Skötselavtal”/intentionsavtal 
Om de åtgärder som genomförs kräver drift som kommunen inte tar på sig kan ”skötselavtal” 
skrivas mellan kommunen och byalaget, där det framgår att byalaget tar på sig ansvar för skötseln. 
Den som är den officiella markägaren hos kommunen tecknar avtal med markägaren (dvs. i vissa 
fall fastighetsavdelningen och i vissa fall tekniska avdelningen). Vissa saker kan kommunen dock 
aldrig skriva över skötseln av på någon annan, det gäller t.ex. för lekplatser. 
 
Ekonomiska rutiner 
Förvaltningsekonom upprättar I-projekt för varje projekt. 
 
Faktura ska märkas med referensnummer och ”Fokus på byarna” samt i vilken by åtgärden rör.   
 
Om det visar sig att projektet inte klarar budget enligt beslutade medel måste kommunen göra en 
avstämning med samhällsbyggnadsnämnden om att antingen tillsätta mer medel till projektet eller 
avslå åtgärden.  
 
I investeringsmedlen som finns avsatta ryms kostnader för fysiskt arbete och material för 
åtgärder. Arbete med Årets by, ansökningar, skissarbete etc finansieras av respektive avdelnings 
budget. 
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Slutredovisning 
Redovisning ska göras till samhällshällsbyggnadsnämnden och till byalagsrådet när projekten är 
genomförda. Tekniska avdelningen (alternativt fastighetsavdelningen) ansvarar för 
slutredovisning. Förvaltningsekonom stöttar med att ta fram underlag för kostnader som lagts 
ned. 
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Ansvarsfördelning  
Samhällsbyggnadsnämnden äger projektet Fokus på byarna och samhällsbyggnadsförvaltningen 
ansvarar för projektet. För att hålla ihop arbetet med Fokus på byarna finns en projektgrupp med 
representanter från stadsbyggnadsavdelningen, tekniska avdelningen och fastighetsavdelningen. 
Stadsbyggnadsavdelningen (planenheten) leder och ansvarar för arbetet med Årets by (med 
undantag för byträff 4 som leds av tekniska avdelningen), processen där byalagen lämnar in 
önskemål om åtgärder och det efterföljande arbetet med fördelning av medel till byåtgärder. 
Tekniska avdelningen och/eller fastighetsavdelningen leder och ansvarar för arbetet med 
genomförande av åtgärder. Som chef för förvaltningen har förvaltningschefen det övergripande 
ansvaret för arbetet. Bevakning av att godkända fokusprogram finns med som underlag i 
samhällsbyggnadsförvaltningens arbete ligger på förvaltningschefen. 
 
 
 
 
---------------- 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
 
 
 
Hanna Tell   Sofie Wedin 
Planarkitekt   Planarkitekt 
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