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Samhällsbyggnadsbidrag 2023 

Ansökan om medel till åtgärder i byarna 

Samhällsbyggnadsnämnden har avsatt medel för samhällsbyggnadsbidrag för åtgärder i byarna. 

Genom en ansökningsprocess kan byalagen lämna in önskemål om åtgärder i byarna som kan 

utföras på mark som byn eller byborna har rådighet över. Utförandet av åtgärden sköts av 

sökanden. Åtgärden ska bidra till ökad trivsel och försköning och vara till nytta för många 

personer. Varje byalag kan söka bidrag 

för åtgärder om max 40 000 kr.   

Sista ansökningsdatumet är den 14 april 2023. Samhällsbyggnadsnämnden tar därefter beslut 

om vilka ansökningar som ska beviljas och återkoppling sker till samtliga sökande.  

Sökande: 

Byalag: Namn, kontaktperson: 

Adress, kontaktperson: Telefon, kontaktperson: 

Postadress, kontaktperson: E-post, kontaktperson:

Beskrivning av föreslagen åtgärd: 

Beskriv vilka åtgärder ert byalag vill nyttja Samhällsbyggnadsbidraget till. Specificera tilltänkt plats för 

åtgärd (gärna med fastighetsbeteckning) samt bifoga illustration eller karta om möjligt.  

Ansökan skickas till: 

Ystads kommun 

Samhällsbyggnad 

271 80 Ystad 

Eller 

SAM@ystad.se   

mailto:SAM@ystad.se
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Motivering till ansökan: 

Motivera hur de föreslagna åtgärderna bidrar till trivsel och försköning i er by, samt hur det kommer till 

nytta för många personer.  

 

 

 

 

 

Uppskattade kostnader och tidplan: 

Ange uppskattad slutsumma för projektet, tydliggör vad ni vill nyttja Samhällsbyggnadsbidraget till. 

Exempel: Inköp av material, monteringsarbete etc.  

 

 

 

 

Ange ungefärlig tidplan för projektet. Tänk på att projektet måste utföras under 2023. Ta även i beaktning 

att eventuella tillstånd och beställningstider för utrustning i vissa fall kan vara långa.  

 

 

 

Bifogade handlingar: 

Underlag som kartor, illustrationer, bilder och andra sorters beskrivningar underlättar 

handläggningen av ansökningarna. Kryssa i nedan ifall ni bifogat något av följande: 

☐Karta över berört området  ☐Illustration/skiss över tänkt åtgärd 

☐Fotografi/bilder  ☐Övrig bilaga 

Underskrift av sökande 

Namnteckning: Ort och datum: 

Namnförtydligande:  
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