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Uppdraget 
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• Översyn av projektet inför budget 2018 
• Översynen innehåller lämpligen en utvärdering av 

projektet som bland annat redovisar erfarenheter, 
förslag till förändringar och förbättringar. Extra fokus 
bör ligga på den del av projektet som rör de faktiska 
byåtgärderna. 

 
Redovisning i mars till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Dagens punkter 
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Översynens olika delar: 
• Fokus byarna idag 
• Historik 
• Erfarenheter av projektets olika delar 
• Projektmedel 
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Fokus byarna idag 
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Historik 
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• Kommunfullmäktige biföll motion i aug 2011 
• Första projektupplägg under 2012 
• Första årets by 2013 
• Första omgång medel 2014 
• Riktlinjer för genomförande 2015 
• Uppdaterad projektbeskrivning 2016 
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Erfarenheter – årets by 
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• Arbeta vidare med hur fokusprogrammen kommer in som underlag I 
kommunens arbete på ett bra vis. 

• Frågor som kommunen inte har rådighet över 
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Erfarenheter – önskemål om medel 
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• Fler byar än årets by får möjlighet att ta del av medlen 
• Ibland svårt att i förväg definiera vilka investeringar som ryms inom 

Fokus på byarna 
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Erfarenheter – genomförande av byåtgärder 
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• Att ligga i fas med ansökningsprocessen 
• Önskemål om annat upplägg med projektmedlen 
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Projektmedel 
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Alternativ A - dagens läge 
• Det är investeringsmedel som finns avsatta. För investeringar gäller 

att de måste uppgå till minst 50 000 kr och ha en varaktighet om 
minst tre år, och kommunen måste äga anläggningen.  
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Projektmedel 
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Alternativ B - möjlighet till åtgärder under 50 000 kr 
• Teoretiskt kan en viss del av det som idag finns avsatt i 

investeringsbudgeten föreslås föras över till driftsbudgeten. Med de 
medlen kan man göra mindre åtgärder, upp till 50 000 kr. I dagsläget 
vet vi att vi klarar att göra det på kommunal mark. 

 



2017-02-13 

11 

Projektmedel 
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Alternativ C - möjlighet för byalagen att disponera medel själva 
• Undersöka om det är möjligt att införa ett bidrag som byalagen får 

möjlighet att söka för att kunna genomföra mindre åtgärder själva. 
Bidragen måste då komma från driftsbudget. Det finns dock många 
frågetecken kring detta i dagsläget?  
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Tack! 
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Hanna Tell 
hanna.tell@ystad.se 
0411 - 57 72 41 

mailto:hanna.tell@ystad.se
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