
Ystads kommun           Revisionsförslag                                  2013-01-28 

 

Plattform för samverkan mellan Byalagsrådet och Ystads kommun. 

 
De fyra begreppen närhet, kultur, miljö och kvalitet bildar den plattform för livskvalitet 

som Ystads utveckling grundas på. Plattformen skall ha en fast förankring i alla delar 

av kommunen och vara ett rättesnöre för landsbygdsutvecklingen här. 

 

Närhet innebär att kvaliteterna med närhet mellan boende, arbete och fritid skall värnas och 

att det skall vara korta avstånd mellan beslutsfattare och kommuninnevånare. Medborgarna i 

alla delar av kommunen skall engageras och ges möjlighet till delaktighet i de demokratiska 

processerna, t.ex. i samhällsplaneringsarbetet. 

Ystads kultur med sitt rika arv skall bevaras och bygga på ett brett och aktivt deltagande både 

i staden och på landsbygden. 

Miljön i Ystads kommun skall värnas både i arbete, boende och fritid. Av fullmäktige 

antagen Lokal Agenda 21 och Miljöhandlingsplan för Ystads kommun skall vara grundvalen 

och miljöarbetet följas upp årligen med ”Miljöbokslut”. 

Kvalitet skall vara allas angelägenhet och en ledstjärna för kommuninnevånarna avseende 

varor, tjänster och organisation i hela kommunen. 

 

Grunderna för samverkan kring landsbygdsutvecklingen: 

 

 Samverkan mellan byalagen genom Byalagsrådets samrådsgrupp och 

kommunledningen sker vid s.k. Samrådsmöte, minst 4 gånger per år och där 

Byalagsrådets kontaktgrupp, samrådsgruppen, utgörs av representanter för 10 utvalda 

byalag, medan övriga byalag har full adjungeringsrätt, särskilt i spörsmål som direkt 

berör ett specifikt byalag. I frågor av betydelse för landsbygden skall samråd (eller 

remissförfarande) ske med Byalagsrådet eller direkt med berört byalag. Information 

om Byalagsrådets funktion och kompetens och byalagens roll skall spridas i alla 

förvaltningar, nämnder och styrelser, så att såväl politiker som tjänstemän skall se 

Byalagsrådet och de enskilda byalagen som en givande resurs och ”medpart”. Utskick 

av kallelser med dagordning till Kommunens alla nämndmöten skall göras via e-post 

till Byalagsrådets kontaktpersonlista för kännedom. 

 Tillsammans skall Kommunen och Byalagsrådet fortsätta att utveckla formerna för 

medborgarinflytandet i samhällsplaneringen genom samspel mellan Kommunen och 

dess invånare, där den lokala demokratiutvecklingen sålunda utgör grunden, så att 

politiker och tjänstemän tar till sig synpunkter och underlag från lokala instanser. 

Beslutskompetensen och det formella genomförandeansvaret ligger hos Kommunen, 

medan Byalagsrådet och byalagen har roller som bevakare, förmedlare av underlag, 

informationslänk, initiativtagare och idéskapare på alla områden som rör landsbygden. 

 Byavandringar med deltagande av kommunalråden, berörda nämndpolitiker och 

tjänstemän (regelmässigt därvid från Samhällsbyggnad) och representanter för aktuellt 

byalag genomförs vartannat år och erbjuds alla byalagen i ett koordinerat schema för 

att på plats dryfta olika gemensamma frågor och studera lokala problem. Protokoll 

upprättas omedelbart efter byavandringen av respektive byalag och insänds till 

kommunens koordinator i dessa ärenden, vilken återkopplar protokollet med berörda 

deltagare på byavandringen och återsänder godkänt protokoll inom två veckor till 

aktuellt byalag. Det sammanlagda slutprotokollet, med alla deltagande byalagens 

delprotokoll, skall sedan fastställas inom två månader (från sist inkomna delprotokoll) 



och då vara kompletterat med angivande av ansvarig tjänsteman i respektive upptaget 

ärende, samt med rekommendation på tidsangivelse då avstämning för ärendet skulle 

kunna ske. Åtgärdsförslag och läget för de olika ärendena enligt protokollen skall 

sedan efterhand avrapporteras vid samrådsmötena. 

 

Som praktiska riktlinjer i samarbetet enligt grunderna ovan kan därvid följande 

noteras: 

 

 Landsbygdsfrågorna och samverkan mellan stad och land är ur miljösynpunkt av 

central betydelse för en varaktigt hållbar samhällsutveckling. Lokala initiativ och 

lösningar tillsammans med ökat lokalt ansvarstagande skall uppmuntras, t.ex. 

avseende avfallshantering, återvinningsinsamling, energiförsörjning, VA-system, 

naturområden etc. 

 Ystad kommun och Byalagsrådet skall gemensamt verka för framtagandet av 

byaplaner för respektive område, i samverkan befrämja genomförandet och följa upp 

innehållet i dessa eller liknande byaprogram. 

 Det är viktigt att det ute i byarna finns tillgång till lokaler, där byalagen och 

landsbygdsbefolkningen kan samlas för olika aktiviteter och möten. Dessa behov kan 

lämpligen också tillgodoses genom samutnyttjande av olika kommunala lokaler, där 

byalagen kan medverka och ta ett visst ansvar för skötseln. 

 Byalagen kan bistå vid introduktionen till nyinflyttade i kommunen genom att i 

respektive by förmedla kommunens och byalagens informationsmaterial med utskick 

och/eller personligt besök samt kallelser till möten för nyinflyttade. 

 Lokala initiativ till meningsfulla aktiviteter för ungdomarna på landet skall 

stimuleras, liksom lokala lösningar för att tillgodose de äldres och de yngres behov av 

passande bostäder i hemtrakten. 

 En viktig del i Kommunens policy för landsbygdsutveckling är att stimulera 

näringslivsutveckling och småskalig företagsamhet i byarna, vilket, liksom 

sysselsättningsfrågorna, skall uppmärksammas i samarbetet mellan Byalagsrådet och 

Kommunen. 

 IT, informationstekniken, skall genom bredbandsutbyggnaden göras tillgänglig i hela 

kommunen, vilket ger förutsättningar för förbättrad medborgarinformation och 

service, samt möjliggör att vissa arbetsuppgifter med teknikens hjälp kan skötas från 

landsbygden och därvid minska behovet av fysiska transporter. Kommunens hemsida 

på Internet skall ha med information om byarna, byalagen och Byalagsrådet. 

 Åtgärder för förbättrad infrastruktur i övrigt med säkrare och mer praktiska 

kommunikationer, t.ex. tidtabellsöversyn av kollektivtrafiken, även uppmuntrande av 

det anropsbaserade närtrafiksystemet, framtagande av lokala tidtabeller i 

byalagsområdena, byggande av fler cykelvägar, skall uppmärksammas. 

 

 

= förslag till omarbetat, uppdaterat och förtydligat dokument.        

/ SVEN-ANDERS SÖLVEBORN, 

Ordförande i Ystads Kommuns Byalagsråd. 


