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Bakgrund 
Ystads kommuns övergripande mål är att ”Ystads ska vara en stark regional kärna i Skåne med en tydlig 
koppling till sitt omland. Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar 
tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.”  

Att utveckla och bevara landsbygden med dess unika identitet och värden är ett viktigt område för Ystads 
kommun. En tredjedel av kommunens befolkning bor utanför Ystads tätort. Staden och landsbygden är 
ömsesidigt beroende av varandra för att hela kommunen ska leva, landsbygden och staden behöver därför 
utvecklas tillsammans för att möta olika behov.  

Ystads kommun arbetar aktivt med landsbygdsutveckling. Många av byarna har organiserade byalag och 
kommunledningen träffar regelbundet representanter från byalagen i ett byalagsråd. Genom att vartannat 
år hålla så kallade byavandringar har de byar som vill på plats kunnat visa kommunledningen vilka behov 
och önskemål om utveckling och förändring som finns i respektive by.  

Samhällsbyggnadsnämnnden har sedan 2013 drivit projektet Fokus på byarna, projektet syftar till att varje 
år sätta fokus på en by i kommunen för att undersöka vad som är bra, mindre bra och vad som kan 
utvecklas i byn med fokus på den fysiska miljön. Både under byavandringar och i fokusby-processerna är 
olika trafikrelaterade problem återkommande varför fokusprogrammen har kompletterats med 
trafikprogram. Så kallade Fokusprogram har gjorts för sju byar och antagits av kommunfullmäktige och 
trafikprogram har gjorts för sex byar och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunens budget 
har även årligen sedan 2013 innehållit investeringsmedel särskilt avsatt för byutveckling och byalag i 
kommunen har kunnat ansöka om åtgärder som finansieras av dessa medel. Barn- och utbildnings-
nämnden, kulturnämnden och socialnämnden satsar, inom ramen för sina respektive ansvar så att 
relevanta funktioner finns även på landsbygden, främst i de större byarna. 

Representanter från byarna har återkommande fört fram att varken byalagsrådet, byavandringarna och 
fokusby-arbetet fullt ut möter de behov eller den förväntan på delaktighet och satsningar som finns i 
byarna eller på landsbygden. Byalagsrådet har initierat att kommunen tar fram en landsbygdsstratregi som 
tydliggör hur kommunen, i dialog med boende på landsbygden, kan och vill agera för hållbar utveckling av 
landsbygden. 

Ystads kommun har, liksom alla kommuner, begränsade förutsättningar. Utöver ekonomiska villkor beror 
kommunens möjlighet att vara aktör bland annat på fysiska tillgångar och det kommunala uppdraget 
såsom det är uttryckt i kommunallagen och olika speciallagar. För att säkra att kommunens resurser 
används på ett motiverat och transparant vis är det relevant att samlat tydliggöra vilken ambition och vilka 
resurser som kommunen satsar på landsbygden och byarna. I dagsläget är det i vissa fall ojämnt vilka 
tillgångar och funktioner som finns var, bland annat på grund av historiska förändringar. Till exempel har 
kommunsammanslagning gjort att Ystads kommun äger en del fastigheter i några byar.  

Arbetet med kommunens nya översiktsplan för landsbygden och byarna pågår 2018-2020 och planen 
förväntas antas kring årsskiftet 2020/2021. Som en fortsättning på arbetet och som konkretisering av 
översiktsplanen har initiativ tagits för att påbörja arbetet med en landsbygdsstrategi, att ta vid i slutskedet 
av arbetet med den nya översiktsplanen.  
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Syfte, mål och målgrupp  
Syftet med landsbygdsstrategin är att belysa möjligheter, förutsättningar och utmaningar för landsbygden 
samt att visa kommunens prioriterade strategiska områden för landsbygden. Strategin ska vara en grund 
för samverkan mellan verksamma aktörer på landsbygden och i byarna och vara vägledande för 
kommunens fortsatta arbete med landsbygdsutveckling.  

Landsbygdsstrategin ska visa hur kommunen och landsbygdens aktörer gemensamt och var för sig kan 
arbeta för att bevara landsbygdens kvalitet och skapa hållbar utveckling av Ystad som helhet. 
Landsbygdsstrategin ska utgöra ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision.  

Målet för landsbygdsstrategin är: 

• att den ska innehålla strategier och tydliga ställningstaganden som visar den övergripande 
inriktningen för kommunens landsbygdsutveckling.  

• att den ska vara brett kommunicerad och tas fram i en inkluderande process. 
• att den ska ge en förståelse för hur såväl kommunen som andra aktörer kan arbeta enskilt och i 

samverkan för att främja en positiv utveckling för Ystads landsbygd, såväl för boende som 
verksamma. 

• att den ska vara kortfattad och lättillgänglig, som målbild ska landsbygdsstrategin utgöra ett 
dokument på 12-16 sidor som mer visar hur än varför.  

Målgrupp för landsbygdsstrategin är politiker i såväl kommunstyrelse som nämnder, 
tjänsteorganisationen samt boende och aktörer i byar och på landsbygden.  

Under processen att ta fram landsbygdsstrategin kommer den utgöra ett underlag för politisk diskussion 
om hur kommunens resurser kan fördelas och prioriteras. De strategier som kommer att identifieras under 
arbetets gång behöver värderas utifrån var och hur kommunens resurser gör bäst nytta. 
 

Avgränsning 
Landsbygdsstrategin omfattar inte fysisk planering utan utgår från den användning av mark och vatten 
som anges i översiktsplan. I översiktsplanen anges befintliga och framtida infrastruktur, 
bebyggelseområden, grönstruktur samt strandskydd, riksintressen och allmänna intressen. 

Landsbygdsstrategin ska inte föreslå konkreta platsspecifika åtgärder, utan på ett övergripande vis uttrycka 
strategier om vad och hur kommunen satsar, med motiv varför. 

I landsbygdsstrategin syftar inte till att nya strategier beslutas som ersätter mål och strategier i redan 
antagna styrdokument för olika tematiska områden. Snarare ska den målsättning som redan finns uttryckt, 
med relevans för landsbygden, samlat lyftas fram. 
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Övergripande tidplan och process 
 

Projektplan och beslut om uppdrag maj 2020 
Kartera och sammanställa landsbygdsrelaterade ställningstagande i 
befintliga kommunala dokument och strategier  

juni – september 2020 

Inventera och kostnadsbedöma kommunala tillgångar och 
verksamheter på landsbygden, överblickbart sortera på byar 
tillsammans med demografisk statistik om respektive by  

juni – september 2020 

Workshop - kommunens samtliga nämndsberedningar, utökat med 
representanter från alla partier i kommunfullmäktige, gällande 
möjligheter och ambition för landsbygdspolitiken 

september 2020 

Avstämning med referensgrupp, byalagsrådets representanter oktober 2020 
Information och dialog om möjliga landsbygdsstrategier med 
tillgänglighetsråd, pensionärsråd, ungdomsfullmäktige 

hösten 2020 

Internt arbete med formuleringar av politiska ambitioner oktober 2020 
Avstämning av förslag till strategier tillsammans med ett 
utökat/förstärkt Byalagrådsmöte  

november 2020  

Internt arbete med utkast till landsbygdsstrategi november-december 2020 
Beslut om remiss i KSAU februari 2021 
Remiss till samtliga byar och råd mars 2021 
Samrådsmöte med utökat/förstärkt Byalagrådsmöte mars-april 2021 
Bearbetning av strategi utifrån inkomna synpunkter april-maj-juni 2021 
Avstämning i KSAU juni 2021 
Godkännande i KS  augusti 2021 
Antagande KF september 2021 

 

Innehåll och omfattning  
Förutsättningar och utmaningar  

Utifrån statistik, befintligt planeringsunderlag, omvärldsanalys och övrig kunskapsinhämtning identifieras 
vilka förutsättningar kommunen har och vilka utmaningar kommunen står inför. Kommunens 
verksamheter med olika ansvarsområden sammanställer och sammanfattar befintliga underlag av relevans 
för landsbygden. Det innebär kartering av styrande dokument som relevant kunskapsunderlag för fortsatta 
interna och externa dialoger. 

Vad gör kommunen inom landsbygdsfrågor? 

Under arbetet med landsbygdsstrategin ska inventeras vilka resurser som satsas och vilka aktiviteter som 
bedrivs genom kommunens olika nämnder för att bibehålla kvalitativ livsmiljö på Ystads landsbygd. Det 
innebär att sammanställa och kostnadsbedöma de tillgångar och funktioner som kommunens olika 
förvaltningar har på landsbygden för att skapa ett kunskapsunderlag för fortsatta interna och externa 
dialoger. 

Strategier för kommunens landsbygdsutveckling 

Kommunens vision tillsammans med de utmaningar som identifierats ligger till grund för de strategier 
som formuleras för kommunens landsbygdsutveckling.  

I det pågående arbetet med översiktsplanen för Ystads kommun 2030 definieras kommunens olika 
bebyggelsestrukturer utifrån orternas olika förutsättningar och möjligheter. De olika kategorierna av 
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byarna (serviceorter, boendeorter, landsbygdsorter och besöks- och säsongsorter) kan komma att ligga till 
grund för vilken prioritering som ges för olika strategier i olika byar och orter. 

Teman  

Vilka teman som strategierna kommer att kretsa kring beror på de synpunkter som kommer in under den 
inledande politiska dialogen. Preliminärt bedöms de teman som listas nedan bli aktuella och därmed kan 
inventering och viss fördjupning kring dessa behöva göras under projektets gång.  

• Infrastruktur 
 Kollektivtrafik och pendlarparkeringar samt samverkansdialog med Skånetrafiken 
 Digital infrastruktur, utbyggnad av bredband och mobiltäckning 
 Kommunal vattenförsörjning och avlopp 
 Trafiksäkerhet, som belysning utmed statliga vägar och hastighetsplan 
 Cykelvägar, ridvägar och vandringsleder med ansvarig väghållare 

• Social hållbarhet, hälsa och rekreation 
 Rekreationsmiljöer 
 Mötesplats, samlingslokaler, idrottsanläggningar, evenemangsplatser, lekmiljöer 
 Utsmyckning, julbelysning. 
 Kultursatsningar, kulturella aktiviteter och evenemang 

• Miljömässig hållbarhet – inspiration och ansvar för enskilda markägare 
 Våtmarker och beträdor 
 Invasiva främmande arter 
 Återbruk, återvinningsstationer 

• Näringsliv, kommersiell service och besöksnäring 
 Förutsättningar och villkor för företagande på landsbygden 
 Sydöstra Skånes tillgångar av betydelse för näringsliv 

• Offentlig service 
 Förutsättningar och villkor för kommunala och privata förskolor och skolor  
 Äldreomsorg, särskilt boende och LSS-boenden, i kommunal respektive privat regi 

• Demokrati och delaktighet 
 Kontaktytor, kundservice 
 Samverkansforum, dialogprocesser, byavandringar 
 Kanalisera lokalt engagemang  

Aktörer inom landsbygden  

Kommunen är inte den enda aktör som verkar inom och för landsbygden. I dialog med referensgruppen 
kan identifieras vem som har landskapet som resurs och hur kommunen kan underlätta för att främja 
nätverkande och plattformar för landsbygdsutveckling. 

Handlingsplan 

En viktig del i landsbygdsstrategin är att tydliggöra olika ansvarsområden, både kommunala ansvar 
fördelat på olika nämnder och externa parter. Tydliga ansvarsområden och finansiering är en förutsättning 
för att de föreslagna strategierna ska kunna möjliggöras.  

Finansiering 

Under arbetet med strategin ska kommunen undersöka och tydliggöra om och hur budgetmedel inom 
kommunen kan avsättas för landsbygdssatsningar. Även hur kommunen som helhet eller olika nämnder 
kan arbeta med att öronmärka investeringsmedel eller driftmedel för åtgärder, bidrag och/eller riktad 
verksamhet kan undersökas. Detta kan sedan ligga till grund för kommunala budgetbeslut.  

I strategin kan pekas på hur andra finansieringsformer kan komplettera kommunala satsningar.  
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Uppföljning 

I strategin kan utvecklas och tydliggöras hur någon form av årlig uppföljning med koppling till 
landsbygdssatsningar kan göras, kanske som en del i Ystads kommuns årsredovisning och måluppföljning.  

Planeringsunderlag 
Befintligt: 

• Fokusprogrammen framtagna inom projektet Fokus på byarna, godkända 2014-2020 
• Trafikprogram för sex byar, godkända 2019 och 2020 
• Underlag från byavandringar – 2016 och 2018 
• Vattenplan, antagen 2016 
• Cykelstrategi och cykelplan, antagna 2016 och 2018 
• Hastighetsplan, godkänd 2019 
• Måldokument trepartssamverkan gällande kollektivtrafik, beslutat 2019 
• Riktlinjer för bostadsförsörjning, antagna 2018 
• Fördjupad översiktsplan för Köpingebro, antagen 2014 
• Fördjupad översiktsplan för Svarte, antagen 2009 
• Handlingsplan för skydd av kusten, antagen 2018 
• Kulturstrategi, antagen 2018 
• Näringslivsstrategi, antagen 2011 
• Folkhälsoprogram, antaget 2019 
• Strategisk plattform för besöksnäringen, antagen 2016 

 
Pågående/under framtagande: 

• Översiktsplan för Kommunen Ystad 2030.  
• Skyfallsplan för Ystads kommun.  
• Lekmiljöprogram 
• Regional renhållningsordning för avfallshantering 
• Miljöprogram 
• Åtgärdsvalstudie kuststräckan Väg 9 - klimatanpassning av statlig infrastruktur  

 

Kommunikation och förankring 
 
Öppen, inkluderande och transparent process 
Ett av projektmålen är att landsbygdsstrategin ska vara väl förankrad. Genom kontinuerligt uppdaterad 
information på ystad.se och spridning genom sociala medier och byalagens olika informationskanaler är 
målsättningen att boende på landsbygden får möjlighet att följa projektets framdrift. 
 
Målet är att strategin ska nå ut till och fånga upp en god representation av kommunens invånare. Genom 
att utöka byalagsrådet vid de tillfällen då landsbygdsstrategin ska behandlas får byarna en bredare 
representation i arbetet. Under remisstiden finns chans att fånga en bred målgrupp över olika åldrar.  
 
Tidig information och dialog. Sker när arbetet kommit en bit på väg. Målgruppen för den tidiga 
dialogen är byalagen genom byalagsrådet, näringslivsrådet, ungdomsfullmäktige, HSO tillgänglighetsråd, 
YPR pensionärsråd, jordägargruppen. 
 
Bred förankring via remiss. Under remisstiden får invånare och verksamma inom kommunen möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget till strategi.   
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Organisation och bemanning 
Kommunfullmäktige (KF) 
Antar landsbygdsstrategin. 
 
Kommunstyrelsen (KS) 
Beslutar om uppdrag och om projektplan som definierar projektets syfte, mål och process. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (Ksau) 
Styrgrupp. Har i uppgift att styra projektet samt att förankra beslut avseende fortsatt arbete.  
 
Kommunledningsgrupp  
Samordnings- och avstämningsgrupp efter behov. 
 
Projektansvarig 
Projektansvarig är förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Projektledare 
Projektledare är planarkitekt med fokus på översiktsplanering med stöd av stadsarkitekten i rollen som 
ansvarig för översiktsplanering. 
 
Arbetsgrupp 
Följande verksamheter har identifierats som berörda inom kommunen och kommer att behöva utse 
kontaktpersoner för att bistå och ta fram underlag under processens gång: 

• Inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
o Klimatstrateg och kommunekolog 
o Fastighetsutvecklare 
o Exploateringsingenjör 
o Trafikplanerare 
o Parkutvecklare 
o VA-strateg 

• På kultur- och utbildningsförvaltningen 
o Fritidskonsulent  
o Kulturstrateg 
o Verksamhetsansvarig skola 

• På socialförvaltningen 
o Verksamhetsansvarig social omsorg… 

• På ledning- och utvecklingsförvaltningen 
o Kommunikatör – strategiskt stöd och löpande information 
o Ekonomi – budgetprocess och kostnadsbedömning 
o Marknad- och näringsliv – möjligheter för företag 
o Turistenheten – förutsättningar för besöksnäring 

• På bolagen 
o YstadEnergi – utbyggnad av bredband 

 
Referensgrupp 
Referensgruppen består av representanter från Byalagsrådet, utsedda för att särskilt följa arbetet med 
landsbygdsstrategin. Referensgruppens roll är att komplettera och verifiera information från kommunen i 
arbetet med framtagandet av strategin, samt att vara behjälpliga i insamlingen av underlag. 
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Ekonomi 
Inom samhällsbyggnadsnämndens driftram, på stadsbyggnadsavdelningen, finns budgetmedel för cirka en 
halvtidstjänst som tidigare år har arbetat med projektet Fokus på byarna. Denna tidresurs föreslås under 
hösten 2020 i stället prioriteras för att projektleda och främst ansvara för framtagande av 
landsbygdsstrategin.  
 
Övriga tjänstepersoner som deltar i arbetet, bland annat för att inventera och kartera tillgångar och 
ställningstaganden utifrån olika nämnder och verksamheters ansvar, bidrar med sin tid inom ramen för sin 
egen tjänst.  
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