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Mora kommun 
 

Vattnäs 

 Inflyttning som pågår, strandnära tomter bebyggs 

 Stark bykänsla 

 Besöksnäring Konsertladan – att det talas om en ort är marknadsföring 

 Aktiv byutvecklingsförening 

 Byutvecklingsföreningen har drivit upp intresset för evenemang. Nu har man ett 

midsommarfirande som drar ökat antal besökare år från år 

 Kooperativ förskola finns med mycket engagerad personal och föräldragrupp 

 Fibergrupp som driver frågan i byn och vill påverka invånarna att anmäla sig för 

anslutning 

 

Venjan 

 Venjan en ort med utpräglad byanda. Möjligen kan den betraktas som “tätort” med 

pendlingsavstånd. Venjan ligger på ett vis centralt, med ungefär samma avstånd till 

Mora, Malung, Sälen och Älvdalen och något längre till Vansbro. Detta gör bygden 

unik, då du som boende kan nå mycket stor del av norra Dalarnas arbetsmarknad på 

rimlig tid. 

 Analysen i Tillväxtanalys rapport är inte tillräckligt fördjupad för att kunna svara på 

hur mycket som stämmer. Flyttningsnettot var under perioden positiv men 

underskottet födda – avlidna måste gälla även för den tiden och ge ett totalt 

underskott!? 

 Inflyttning fram till 2011, personer med anknytning genom familj eller vänner bidrog 

med sammanlagt 9 barn. Därefter har personerna valt andra orter m a a förändringar 

i familjen.  

 

Nusnäs 

 Två företag drivs i bygden med hantverk och besöksnäring som bas 

 Lanthandeln lades ner för c:a 10 år sedan vilket tagit lång tid för byn att acceptera.  

 Det finns en stark, traditionell byanda. Det kan ibland innebära att uppfattningar 

permanentas, samtidigt som det också kan leda till att nya grupperingar tar nya tag 

 Diskussion om strandnära tomter med möjlighet till byggnation förs och kan påverka 

inflyttning positivt 

 Relationen till kommunen är lite ansträngd sedan byskolans mellanstadium lades ner.  

 



 

Orsa kommun 
 

Skattungbyn 

 Rapporten ger en förenklad beskrivning med befolkningssiffrorna, de måste tas med 

reservation, när det gäller orter med litet befolkningsantal innebär 5 personer stor 

ökning % 

 Relation med kommunen är viktig, utan den är det svårare med utveckling för den 

lokala orten 

 Att kommunen vet att det finns en lokal förvaltning/offentlighet, som man ska ha 

kontakt med. Inom denna finns ansvarsområden som inte är personligt relaterade 

utan har med befogenheten att göra 

 Det är viktigt att förstå skillnaden i hantering mellan egenintressen och 

allmänintressen  

 Lokal kompetens(utveckling) kontra offentlig/kommunal kompetens(utveckling) är 

ett kontinuerligt arbete 

 

 

Sammanfattande begrepp 

 Försiktighet med statistik 

 Snabba förändringar i befolkningsutveckling kan ske utan att det direkt framgår vad 

som orsakat den  

 Bra kontakt med sin kommun viktig för en del samhällen men motsatsen kan också 

vara en faktor som svetsar samman bygden 

 Lokal förvaltning värdefull 

 Kompetensutveckling behövs såväl inom offentlig som ideell sektor för att göra 

varandras arbetssätt och ansvar begripligt och påverkbart 
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