
Samhällsbyggnadsbidraget syftar till att öka trivsel och bidra till försköning i kommunens  
byar och orter genom riktade bidrag till fysiska insatser på privat mark.

Samhällsbyggnadsbidraget innebär att byalag kan lämna in önskemål om åtgärder i kommu-
nens byar och orter som kan utföras på mark som byn eller byborna själva har rådighet över 
(ej kommunal mark). Sökande byalag ansvarar för att åtgärderna utförs. Åtgärden ska vara till 
gagn för flera.

I detta informationsutskick kan ni läsa hur ni ska gå tillväga för att söka Samhällsbyggnads- 
bidraget samt vilka kriterier som gäller vid granskning av er ansökan.

Mer information om Fokus på byarna hittar ni på www.ystad.se/fokusbyarna

Välkomna med era ansökningar!

Samhällsbyggnadsbidraget
Information inför samhällsbyggnadsbidraget 2023 

     
Nu är det dags att lämna in ansökningar för Ystads kommuns Samhälls- 
byggnadsbidrag 2023. Alla aktiva byalag verksamma i Ystads kommun är  
välkomna att lämna in sin ansökan senast den 14 april 2023.

Kontakta oss! 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
sam@ystad.se

Andreas Andersson Kurdve
Förvaltningskoordinator
Andreas.kurdve@ystad.se
0411-57 74 10

Dnr: SAM 2023/57



Bakgrund och syfte
Samhällsbyggnadsnämnden har avsatt  
100 000 kronor av driftmedel för bidrag till byalagen 
år 2023. 
 
Syftet med bidraget är att:
• Bejaka och kanalisera lokalt engagemang
• Främja trivsel och synergieffekter
• Utgöra hävstång för ideella insatser

Fysiska åtgärder i byarna
Bidraget ska användas för insatser till fysisk utrust-
ning och förskönande av utemiljöer. Bidraget ska 
även uppmuntra till fysisk aktivitet som kan använ-
das av många personer samt uppmuntra till möten 
mellan människor. Åtgärden ska vara hållbar och 
bestående över tid (minst 1-3 år). 

Exempel på användningsområden för bidraget:
• Barka gångstigar
• Bänkar och bord
• Lekutrustning*
• Färg och material
• Buskar och träd 

Bidraget kan inte användas till olika typer av      
evenemang eller verksamheter så som exempelvis 
konserter eller ungdomsverksamheter. 
* Tänk på att ni som fastighetsägare har ansvar för att lekplatsens 
egenskaper upprätthålls och att detta innebär bl.a. en årlig säker-
hetsbesiktning av en person med erforderlig kompetens. Läs mer på 
Boverkets hemsida - Regler för lekplatser och lekredskap. 

Avgränsning och ansvar
Åtgärden eller satsningen ska utföras på mark som 
byn eller byborna har rådighet över. Det kan inte 
utföras på kommunal mark. Utförandet av åtgär-
den sköts av byalaget. Åtgärden eller satsningen 
får inte påverka kommunens ansvar eller öka de            
kommunala driftskostnaderna. 

Godkännande av bidrag innebär inte att kommunen 
prövat eventuella tillstånd som kan behövas för att 
genomföra åtgärden eller satsningen. Exempelvis 
kan det krävas bygglov eller strandskyddsdispens 
för vissa åtgärder. Eventuella tillstånd söks av bya-
laget efter godkänd ansökan.

För att byalagen ska få bidraget utbetalat krävs 
godkända tillstånd från andra berörda som exem-
pelvis Länsstyrelsen och Trafikverket. Tänk på att 
ansöka om era åtgärder i god tid då det kan vara 
långa handläggningstider hos berörda parter.  

Kostnaden får uppgå till max 40 000 kronor
Kommunens ambition är att bidraget ska komma så 
många byar och medborgare till nytta som möjligt. 
Maxbeloppet för bidraget begränsas därför till  
40 000 kronor per åtgärd och by. 

Ansökningsprocessen
Samhällsbyggnadsförvaltningen fattar beslut om 
vilka åtgärder som beviljas. I ansökan ska byalaget 
beskriva nyttan av åtgärden för byn samt en enkel 
tidplan för projektet för att visa att åtgärden kan ut-
föras under året. Vid bedömning av vilka byar som 
får bidraget kommer även hänsyn tas till i vilken 
form byn avser arbeta gemensamt för genomföran-
det av satsningen. 

Redovisning till kommunen
Åtgärden måste utföras under 2023. Byalaget ska 
innan årets slut återkoppla till samhällsbyggnads- 
förvaltningen med en kort redovisning av resultatet 
av den beviljade åtgärden. 

Redovisningen ska skickas in på e-post till  
sam@ystad.se (ämne: Samhällsbyggnadsbidrag) 
och innehålla en kort beskrivning av vad bidraget 
använts till samt även fotodokumentation. 

Kriterier samhällsbyggnadsbidrag

https://www.boverket.se/sv/byggande/sakerhet/barnsakerhet-och-personsakerhet/lekplatser-och-lekredskap/

