
Landsbygdsstrategi
för Ystads kommun

 

Sammanfattning av 

antagen av kommunfullmäktige i mars 2023



 Möjligheter - skapas och tas tillvara 
 Boende - attraktiv livsmiljö för alla 
 Värden - synliggörs, vårdas och utvecklas 
 Närhet - upplevd närhet i vardagen 
 Identitet - platsspecifika kunskaper synliggörs

Landsbygden utgör en stor del av Ystads kommuns samlade kvalitet och identitet. 
Det är en gemensam resurs för boende, näringsidkare och besökare som vi vill värna 
om och utveckla hållbart.

Landsbygdsstrategin för Ystads kommun är framtagen för att visa hur kommunen,
boende och verksamma tillsammans och var för sig kan arbeta för att både bevara 
och bidra till en mer hållbar utveckling av landsbygden och Ystads kommun som helhet.
Landsbygdsstrategin är framtagen i samarbete med Byalagsrådet i Ystads kommun

I denna sammanfattning beskrivs strategins fem strategiområden:
1.
2.
3.
4.
5.

 MÖJLIGHETER - skapas och tas tillvara 1.

Vi vill att boende, föreningar, näringsidkare och andra aktörer på landsbygden ska 
ha möjlighet att utvecklas. Därför möjliggör kommunen ett aktivt kultur-, fritids- och
föreningsliv samt förädlar som markägare allmänna platser och mötesplatser. Ystads
kommun arbetar även för att stödja och möjliggöra näringslivets utveckling i hela
kommunen. 

Ystads kommuns landsbygd ska vara attraktiv och levande med 
goda livsvillkor för boende och verksamma, präglat av hållbar
utveckling och närhet.

Landsbygdsstrategins målbild:

Strategiområdet Möjligheter beskriver hur kommunen arbetar med stöd till för-
eningar, näringsliv och näringsidkare på landsbygden samt allmänhetens 
tillgång till fritidsaktiviteter och kulturutbud.  



2. BOENDE  – attraktiv livsmiljö för alla

Vi vill att Ystads kommun ska vara en attraktiv boendekommun för alla i livets olika
skeden. En levande landsbygd ska främjas och efter behov möjliggörs en blandad
bostadsbebyggelse i alla delar av kommunen och jämnt fördelade särskilda boenden.

Strategiområdet Boende beskriver landsbygdens demografi och kommunens
arbete med bostadsförsörjning, kommunal service såsom förskola, skola och
äldreomsorg samt övrig service som gynnar en levande landsbygd. 

3. VÄRDEN  - synliggörs, vårdas och utvecklas 

Vi vill att landsbygdens platsspecifika värden synliggörs, vårdas och utvecklas. 
Kommunen vårdar och tillgängliggör de naturgivna tillgångar och faciliteter som
finns på landsbygden för olika former av aktiviteter och friluftsliv för boende och 
besökare. Kommunen, i samverkan med boende och verksamma, bevarar och utvecklar
landsbygdens unika natur- och kulturmiljövärden. Även ett hållbart jordbruk ska främjas
och utvecklas.

Strategiområdet Värden beskriver hur kommunen arbetar för att bli en hållbar plats 
med ett rikt friluftsliv. Beskriver även insatser för att bevara kommunens natur- och
kulturmiljöer samt insatser för lantbruk och odlingslandskap. 



5. IDENTITET

Vi vill att Ystads landsbygds resurser, egenskaper och förutsättningar stärker Ystads
kommun i sin helhet. Genom riktad kommunikation och aktiv dialog tar kommunen vara
på och använder den platsspecifika kunskapen som finns på landsbygden där boende
och verksamma på landsbygden är delaktiga. 

– platsspecifika kunskaper synliggörs
Strategiområdet Identitet beskriver kommunens former för dialog och delaktighet med
byalag och boende på landsbygden. Beskriver också arbetet med kommunens
kommunikation och hur lokala initiativ tillvaratas. 

 
Har du frågor?  

Maila gärna oss på:
sam@ystad.se

 

Vill du veta mer?
 Landsbygdsstrategin finns i sin helhet på

 ystad.se/landsbygdsstrategin

4. NÄRHET  

Vi vill att det mesta ska upplevas nära. Bra infrastruktur gynnar såväl boende, besökare
som verksamma i kommunen. Förbättrad tillgänglighet med cykel och kollektivtrafik
samt tillgång till digital infrastruktur möjliggör hållbara livsmiljöer på landsbygden. 

Strategiområdet Närhet beskriver hur kommunen arbetar med mobilitetsfrågor,
kollektivtrafik, trafikmiljöer, vägar och digital infrastruktur. 

– upplevd närhet i vardagen

mailto:Andreas.kurdve@ystad.se

