
Välkomna!
Till                                     

Byaråd om byaråd



Agenda

• Bakgrund

• Byaråd – Varför då? För vem? 

• Hur vill vi att byaråd skall fungera?

• Hur går vi vidare?



Bakgrund

Ursprunget 650 – årsjubileum 
– Byaråd startas med av föreningarna 
utsedda representanter 

2012 registreras Torekovs Byaråd som 
en ideell förening 
– inga stadgar har antagits 

2017 byarådet läggs vilande av årsmötet



Byaråd
-Varför då?
- För vem?  

• Forum för frågor som rör byn 

• Samsyn genom dialog

• Formulera och kommunicera viljeinriktningar 

• Möten med kommunen

• Alla är välkomna



Hur vill vi att ett 
byaråd skall 
fungera?

• Som ett råd, där olika aktörer söker råd hos Torekovs 
invånare. Dokumentation via minnesanteckningar. Ej ett 
beslutande organ.

• Som en förening med stadgar, styrelse, ekonomi och 
protokoll.

• Fler alternativ…...



Förslag till öppna byaråd 

• Byaråd hålls för frågor av allmän karaktär som rör byn. 

• Byaråd är dialog-forum. 

• Byråd ska alltid vara öppna för alla. 

• Byaråd är forum där alla kan göra sin röst hörd och få sina argument seriöst beaktade. 

• Byaråd hålls två gånger per år och/eller när behov uppstår. 

• Föreningsdemokratins principer är vägledande; öppna möten kan inte vara beslutsmöten 
(inte minst för att ansvar inte kan utkrävas av ett öppet möte). Däremot är de rådgivande 
och kan skapa samsyn och samarbete kring en fråga som kan drivas gemensamt av ex. en 
grupp, föreningar, näringsidkare etc. Man kan diskutera eventuell inriktning, önskat utfall, 
strategi o.s.v. 



• Ärende som har en naturlig mottagare att adressera skickas vidare till denne/dessa för 
info om hur byaråd resonerat i frågan. Exempelvis kan ärende som rör hamnen tillsändas 
TBSS för behandling och därefter återkopplas när frågan hanterats och om det lett till 
förändring/åtgärd eller omvänt. 

• Resonemang i ärende av allmän karaktär kan föreningar, kommunen och andra aktörer 
dra nytta av. 

• Dokumentation förs genom minnesanteckningar och publiceras på torekov.se 

• Legitimiteten för byaråd byggs upp genom förtroende och samverkan. 

• Utvecklingskraft skapas genom samsyn på strategiska insatser och prioriteringar. 

• Förtydligande: Det finns inget ”Byarådet” men det finns ett forum som vi kallar byaråd 
där vi tillsammans diskuterar frågor/ämnen som har allmänintresse. 



Frågor att hantera om vi gemensamt beslutar att starta upp öppna byaråd: 

• Vem/vilka avgör frågor/ämnen som är lämpliga att diskutera i byaråd? 

• Vem gör vad? Hur hanterar vi arbetsfördelning, värdskap, praktiska förberedelser, 
beredning, förankring, dokumentation m.m. 

• Vem står för ”värdskapet”? Roterande utifrån tema/fråga? 

• Kan en grupp/förening ges förtroende att vara primus motor i allt från förberedelser till 
uppföljning och vad krävs i så fall för detta? 



Upplägg som 
en förening

Frågor att hantera om vi gemensamt beslutar att starta 
upp byaråd som en förening: 

• Använda befintlig förening ”Torekovs byaråd”? 

• Vem/vilka tar ansvar för att skapa styrelse och stadgar? 



Hur går vi  
vidare?

http://www.torekov.se/


Tack för visat intresse!

Torekov
-byn vid havet


