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1. FÖRORD 
Landsbygden är en viktig del av Ystads kommuns kvalitet och identitet. Landsbygden utgör en gemensam resurs för 
boende, näringsidkare och besökare, en tillgång som behöver utvecklas för att dess kvalitet ska bevaras.  

Landsbygdsstrategin belyser förutsättningar, möjligheter och utmaningar för landsbygden samt visar kommunens 
prioriterade strategiska områden för landsbygden samt målbild för dessa. Strategin är en grund för samverkan mellan 
verksamma aktörer på landsbygden och i byarna. Strategin är också vägledande för kommunens fortsatta arbete med 
landsbygdsutveckling.   

Landsbygdsstrategin visar hur kommunen och landsbygdens aktörer gemensamt och var för sig kan arbeta för att 
bevara landsbygdens kvalitet och bidra till en mer hållbar utveckling av Ystads kommun som helhet.  För att 
tydliggöra ansvar och underlätta för dialog och förståelse anges i strategin vilken nämnd inom Ystads kommun som 
ansvarar för gällande utveckling av landsbygden. 

Landsbygdsstrategin utgör ett av flera verktyg för att förverkliga och konkretisera kommunens vision och 
övergripande mål. 
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2. BAKGRUND  

2.1 Målgrupp 
Målgrupp för landsbygdsstrategin är politiker i kommunstyrelsen och kommunens nämnder samt bolag, kommunens 
tjänsteorganisation samt boende och aktörer i byarna och på landsbygden.   

2.2 Avgränsning 
Landsbygdsstrategin har avgränsats till de områden där insatser från kommunen främst anses ha betydelse för 
landsbygdens utveckling. Andra viktiga frågor för hållbar utveckling, i kommunen som helhet, behandlas i olika 
tematiskt styrande dokument där frågeställningarna fördjupas.  

Landsbygdsstrategin föreslår ingen ny fysisk planering utan utgår från den användning av mark och vatten som anges 
i kommunens översiktsplaner. I översiktsplanerna anges bland annat befintlig och framtida infrastruktur, 
bebyggelseområden, grönstruktur, riksintressen och allmänna intressen.   

2.3 Definition av landsbygd 
Med Ystads kommuns landsbygd menas i detta sammanhang hela kommunen utanför staden Ystad, såväl orter och 
byar som jordbruks-, natur- och kulturlandskapet mellan dessa, med enstaka hus, gårdar och andra verksamheter. 
Landsbygdsstrategin använder begreppen serviceorter, boendeorter, landsbygdsorter samt besöks- och säsongsorter 
från förslaget till översiktsplan Kommunen Ystad 2030.  

2.4 Framtagandeprocess 
Byalagsrådet initierade idén om att kommunen skulle ta fram en landsbygdsstratregi som tydliggör hur kommunen 
kan och vill agera för hållbar utveckling av landsbygden. Byalagsrådet består av representanter från kommunens 
aktiva byalag. Till arbetet med landsbygdsstrategin finns en referensgrupp bestående av representanter från 
Byalagsrådet och två av kommunens förtroendevalda. Referensgruppens roll varit att komplettera och verifiera 
information från kommunen samt att vara behjälpliga med insamlingen av underlag.  

Inför strategiarbetet inventerades tillgångar och företeelser på landsbygden för att ge kommunen en överblick av 
likheter och skillnader samt hur resurser fördelas till olika byar. Landsbygdsstrategin utgår från statistik, befintligt 
planeringsunderlag, omvärldsanalys och utredningar. Strategin utgår också från information insamlat från boende 
och verksamma på landsbygden.  

Under hösten 2020 genomfördes en workshop med kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämndberedningar. 
Syftet med workshopen var att identifiera och resonera om relevanta strategier och kommunens möjligheter och roll 
för att upprätthålla och utveckla landsbygdens värden. Kommunens alla byalag möjlighet att bidra med sina tankar 
och idéer till arbetet med landsbygdsstrategin. På kommunens webbplats för landsbygdsstrategin tillgängliggjordes en 
förinspelad presentation för byalagen att ta del av. Under januari 2021 hölls en workshop med ungdomsfullmäktige 
för att fånga upp barn och ungdomars perspektiv och åsikter om Ystads landsbygd. Ledamöterna i 
ungdomsfullmäktige gav också förslag på hur kommunen kan arbeta med landsbygdsutveckling.  

Under våren 2021 utvecklades landsbygdsstrategin vidare genom interna dialoger med kommunens olika 
förvaltningar och bolag. Under landsbygdsstrategins remissperiod, senvåren 2021, har byalagen och andra berörda 
möjlighet att lämna synpunkter på strategin. Därefter kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna synpunkter 
innan det tillstyrks av kommunstyrelsen och antas av kommunfullmäktige. När Landsbygdsstrategin antas ersätter 
den tidigare beslutad plattform för landsbygden som kommunfullmäktige antog 2013. Praktiska angelägenheter 
gällande samverkan med Byalagsrådet regleras inte i landsbygdsstrategin, utan kommer att beskrivas i ett separat 
dokument. När landsbygdsstrategin är antagen kommer den sedan ligga till grund för kommunens fortsatta planering 
och prioritering av aktiviteter inom respektive nämnds ansvarsområde i enlighet med kommunens 
målstyrningsmodell. 
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3. YSTADS LANDSBYGD 

3.1 Förutsättningar 
Från Ystads kommuns sydligaste spets till dess nordligaste hörn är det knappt två mil och från väster till öster är det 
fyra mil. Kommunens totala yta uppgår till cirka 1200 kvadratkilometer, större delen av arealen består av hav. 
Landytan utgör cirka 350 kvadratkilometer. Den största delen, cirka 70%, av landarealen utgörs av jordbruksmark.  

I kommunen bor det drygt 30 500 invånare. Av dessa bor cirka två tredjedelar i Ystad tätort, alltså bor cirka 11 000 
invånare utanför staden Ystad. I orterna Köpingebro, Nybrostrand och Svarte bor 900–1300 invånare vardera.  

Ystads kommun kännetecknas av ett öppet jordbrukslandskap, havet och kusten, kulturen och kulturmiljöerna, av 
natur för rekreation och friluftsliv, samt möjlighet till god boendemiljö. Kommunen är en stark destination för 
turister och besöksnäringen är viktig för kommunen.  

3.2 Utmaningar  
Under framtagandet av landsbygdsstrategin har ett antal utmaningar, vilka presenteras nedan, 
identifierats för en hållbar landsbygdsutveckling. Genom att identifiera och erkänna landsbygdens 
utmaningar åskådliggörs vikten av att kunna adressera dessa.  

3.2.1 Samspelet mellan land och stad    
Att utveckla och bevara landsbygden med dess unika identitet och värden är avgörande för kommunens kvalitet och 
attraktivitet. En tredjedel av kommunens befolkning bor utanför Ystads tätort. Landsbygden och staden är 
ömsesidigt beroende av varandra för att hela kommunen ska leva, landsbygden och staden behöver därför utvecklas 
tillsammans för att möta olika behov. Landsbygden står för värden och tillgångar som bidrar till att Ystad och 
sydöstra Skåne är attraktivt både som boendeort och för olika näringsverksamheter. Landskapet, stränderna och 
naturområdena skapar rekreationsvärden för stadens och byarnas invånare samt lockar turister vilket gynnar 
besöksnäringen. En utmaning för kommunen är att fördela kommunens resurser relevant och rättvist med hänsyn till 
vad kommunen har rådighet över.  

3.2.2 Klimatförändringar 
Ett förändrat klimat medför stora effekter på landsbygden. Havsnivåhöjningar kan orsaka återkommande 
översvämningar och erosion som medför förlust av infrastruktur samt natur- och kulturmiljöer som ligger längs 
kommunens kuststräcka. Kraftigare regn och skyfall samt värmeböljor och torka på landsbygden kan ge 
konsekvenser på matproduktionen och dricksvattenförsörjning. Ökade temperaturer kan även innebära 
konsekvenser för den biologiska mångfalden och ekosystemen. Invasiva främmande arter, vilka tränger undan 
existerande arter från sina naturliga livsmiljöer, antas bli ännu ett större problem i ett förändrat klimat. Även areella 
näringar på landsbygden påverkas negativt, då invasiva arter, sjukdomar och parasiter kan komma att öka 
skördebortfall och försvåra matproduktionen.   

3.2.3 Urbanisering och demografiska förändringar 
I Ystads kommun, som i resten av Sverige, har det historiskt sett pågått en urbanisering och centralisering vilket 
innebär att befolkningsantalet och tillgången till samhällsservice på landsbygden har minskat i relation till hur det såg 
ut för 50–60 år sedan. Servicenedläggningarna på landsbygden har inneburit att allt fler orter, går från att ha affärer, 
bensinmack, stora arbetsgivare och kommunala verksamheter till en situation med begränsad service på orten. 
Undersökningar visar dock att 80- och 90-talister har andra värderingar än tidigare generationer. När dessa 
generationer letar platser för boende kan det bli en större förflyttning från städerna till mindre orter och landsbygd. 
En ökad andel landsbygdsbor generar ett större behov av tillgång till service.   
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Den demografiska utvecklingen i Ystads kommun pekar mot en större andel äldre invånare på landsbygden. Vilket 
kan leda till minskade skatteintäkter och högre kommunala kostnader i form av ökade kostnader för äldreomsorgen.  

På vissa platser i Ystads kommun finns en stor andel deltidsboende som skapar variationer i antalet boende under 
olika tider på året, vilket medför en ojämn belastning på kommunens service. Deltidsboende i kommunen är inte 
skrivna på sitt fritidshus och syns inte i den officiella statistiken. Det kan därför vara en utmaning för kommunen att 
tillhandahålla service, som hemtjänst och avfallshantering. Deltidsbostäder riskerar också att höja huspriserna på 
landsbygden i kommunen, vilket i sin tur kan leda till en undanträngning av fastboende som skapar svårigheter för 
den del människor att bo kvar på landsbygden. Byggnader som står tomma halva året bidrar också till upplevd 
otrygghet.   

3.2.4 Hållbart resande 
Trafiksystemets syfte är att möjliggöra allas tillgång till samhället och dess viktiga funktioner. För att möjliggöra en 
jämlik och jämställd tillgänglighet behövs en ökad satsning på färdmedel som är tillgängliga för alla: gång, cykel och 
kollektivtrafik. På landsbygden är behovet av bil fortsatt stort för många, men även på landsbygden finns det många 
som inte har möjlighet att välja bil, exempelvis barn, äldre och funktionsnedsatta.  

Det finns idag cykelvägar mellan flera orter på landsbygden och mellan orter och Ystad tätort. Avstånden är i många 
fall inom det som många anser vara rimligt cykelavstånd, åtminstone med elcykel. Men det finns också ett stort 
behov av fler säkra och trygga cykelvägar. Eftersom kommunen sällan är väghållare på landsbygden saknas rådighet 
över när och var cykelvägar kan byggas.  

Tillgängligheten med kollektivtrafik är starkt varierande inom kommunen. Dagens kollektivtrafik på landsbygden står 
inför utmaningar med att skapa en attraktiv men samtidigt resurseffektiv kollektivtrafik. Kollektivtrafik är dessutom 
en regional fråga som kommunen inte finansierar och har rådighet över. Utmaningarna är kopplade till landsbygdens 
strukturella förutsättningar med många små byar som inte ligger längs de större stråken, vilket gör det svårt att få ett 
tillfredställande reseunderlag. På vissa platser i kommunen upplever kommuninvånarna vägen till hållplatsen som 
otrygg då det exempelvis saknas belysning eller gång- och cykelvägar, vilket medför att kollektivtrafiken väljs bort.    

Säsongsvariationerna i kommunen är ytterligare en utmaning kopplat till kollektivtrafiken. Besöks- och säsongsorter, 
som exempelvis Löderups strandbad och Kåseberga, har ett högt besöksantal ett par månader om året. Det finns 
utmaningar med att anpassa Skånetrafikens tidtabell med kommunens besökssäsong för att få en god tillgänglighet 
med kollektivtrafik till kommunens större besöksmål.  

Ytterligare en utmaning är att skapa goda möjligheter att kombinera olika färdmedel, till exempel bil eller cykel med 
kollektivtrafik. För att kunna göra det krävs till exempel goda parkeringsmöjligheter. 

3.2.5 Förutsättningar för arbetstillfällen och föreningars organisering  
Många företag på landsbygden har landskapet som förutsättning, som exempelvis jordbrukare eller besöksmål inom 
besöksnäringen. Andra företag har helt enkelt valt en plats lämplig för ändamålet utifrån tillgång på lokaler och mark. 
Stabil digital infrastruktur och bra mobiltelefontäckning är en grundförutsättning för att arbeta helt eller delvis 
hemifrån, vilket är ett ökande behov. 

För att kunna bedriva ett aktivt föreningsliv på landsbygden är ofta behovet av lokal en förutsättning. Tillgångar på 
lokaler i orterna på landsbygden varierar kraftigt. Totalt finns det många lokaler som kan hyras av såväl företag som 
föreningar, men dessa är ojämnt fördelade och tillgången är inte alltid känd. Kommunen äger av olika anledningar 
fastigheter som kan användas som samlingslokaler i en del orter, medan det i andra orter finns privat- eller 
föreningsägda byggnader och lokaler.  
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4. STYRMODELL OCH ÖVERSIKTSPLAN  

4.1 Kommunens vision och övergripande mål 
Ystads kommun styrs genom en målstyrningsmodell, där alla nämnder, bolag och förvaltningar eftersträvar en vision 
och ett gemensamt övergripande mål.  

Ystads kommuns vision är:  

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa 
idéer. Företagen verkar såväl lokalt som globalt. Mångfald av fritid och kultur och 
nyskapande aktiviteter. Attraktiva och havsnära boenden i allt från den medeltida 
stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den lilla staden med de stora 
möjligheterna. 
Kommunövergripande mål:  

Ystad 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.  

4.2 Översiktsplan Kommunen Ystad 2030 
De mest övergripande styrande dokumenten för fysisk utveckling av Ystads landsbygd är kommunens 
översiktsplaner.  

Kommunens förslag till översiktsplan för Kommunen Ystad 2030 var utställd oktober - december 2020. 
Översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige under våren/sommaren 2021, innan denna 
landsbygdsstrategi antas.    

Översiktsplan Kommunen Ystad 2030 utgör tillsammans med den för Staden Ystad 2030, och de för Köpingebro 
respektive Svarte, kommunens samlade översiktsplan. Kommunen Ystad 2030 presenterar översiktliga strategier för 
utveckling av hela Ystad. Strategierna är samlade under fem sammanfattande begrepp: Närhet, Identitet, Möjligheter, 
Boende och Värden.   

Strukturbilden i översiktsplanen redovisar bebyggelsestrukturens utveckling kopplat till fyra olika ortsnivåer: 
serviceorter, boendeorter, landsbygdsorter samt besöks- och säsongsorter. För varje ortsnivå presenteras en ambition 
för vad kommunen ska verka för gällande exempelvis bostäder, service, allmänna platser och kollektivtrafik. 
Strukturbilden visar också kommunens syn på orternas relation till regionen, Ystad som centralort samt till varandra.   

Serviceorter med stor betydelse för sin omgivning behöver fortsatt kunna erbjuda god service och goda 
kommunikationer. Boendeorter behöver erbjuda trygga och attraktiva boendemiljöer. För serviceorter och 
boendeorter gäller att huvuddelen av bebyggelsen används för bostäder, men där finns och utvecklas även handel, 
kontor eller andra verksamheter, parker, naturmark och fritidsanläggningar. Kommunens två besöks- och 
säsongsorter ska klara stora variationer i befolkning och service under olika delar av året. I dessa orter utgörs 
huvuddelen av bebyggelsen av bostäder, men med starka inslag av service med stark koppling till besöksnäringen och 
andra anläggningar för besöksnäringens behov. De orter som pekats ut som landsbygdsorter i strukturbilden är 
områden med bebyggelse av småortskaraktär och ska erbjuda landsbygdsnära boende i samklang med ortens egen 
särprägel och identitet.  
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5. STRATEGIER FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING  

I följande kapitel uttrycks den önskvärda utvecklingen av landsbygden och strategierna som 
presenteras visar hur kommunen vill arbeta med landsbygdsutveckling. Landsbygdsstrategin är 
uppdelad i teman, där de strategiska områdena går in i varandra för att visa hur en samverkad 
landsbygdsutveckling kan uppnås. 
 

Det övergripande målet för Ystads kommuns landsbygdsutveckling:  

Ystads landsbygd är attraktiv och levande med goda livsvillkor för boende och 
verksamma, präglat av hållbar utveckling och närhet.  
För att kunna nå det övergripande målet och adressera de utmaningar som landsbygden står inför krävs det riktade 
strategier för hur kommunen tillsammans med boende och verksamma kan arbeta. Det krävs gemensamma krafter 
och samverkan för att bevara landsbygdens kvalitet och skapa hållbar utveckling av Ystads kommun som helhet. 
Samarbete krävs både inom kommunen och mellan kommunen och den ideella sektorn, näringslivet, invånarna och 
mellan de verksamma aktörerna på landsbygden och i byarna. De byar som delar sina respektive tillgångar med 
varandra som en gemensam resurs bidrar till en mer hållbar utveckling och attraktivitet på landsbygden.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De strategiska områdena som landsbygdsstrategin använder bygger vidare på och tydliggör de fem strategiområdena 
som introduceras i översiktsplanen Kommunen Ystad 2030. Strategierna baseras på kommunens vision och 
övergripande mål, dialoger med medborgare, tjänstepersoner och politiker samt på befintligt underlagsmaterial. 

För varje strategi anges målbild och olika delstrategier som uttrycker hur kommunen avser att arbeta för att nå 
målbilden. Allt görs ännu inte 2021, utan uttrycker kommunens ambition och inriktning för kommande arbete och 
prioriteringar. 

STRATEGIER 
ÖVERGRIPANDE 

MÅL 
UTMANINGAR 

• Möjligheter – skapas och tas 
tillvara 

• Identitet – platsspecifika 
kunskaper synliggörs 

• Värden – värnas och utvecklas 
• Närhet – nära till det mesta 
• Boende – attraktiv boende 

kommun för alla 

Ystads landsbygd är 
attraktiv och levande 
med goda livsvillkor för 
boende och verksamma, 
präglat av hållbar 
utveckling och närhet.  

• Samspel mellan land och stad 
• Klimatförändringar 
• Urbanisering och demografiska 

förändringar 
• Hållbart resande 
• Förutsättningar för 

arbetstillfällen och föreningars 
organisering 
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5.1 Möjligheter - skapas och tas tillvara  

Målbild: Boende och verksamma är aktiva i medborgardialoger och processer gällande kommunens 
landsbygdsutveckling. Byalag, föreningar, företagare och andra aktörer på landsbygden har möjlighet 
att utvecklas och växa. Som markägare förädlar kommunen allmänna platser, mötesplatser och 
samlingslokaler till största samhällsnytta och kommunen möjliggör ett aktivt kultur-, fritids- och 
föreningsliv.  

5.1.1 Samverkan säkerställer bred representation  
I första hand samverkar kommunen med byalag gällande landsbygden, och förmedlar den vägen information av 
relevans för byarna. Utöver samverkan med byalagsrådet och byalagen stärks kommunens landsbygdsutveckling 
genom att olika grupper i samhället får möjlighet att delta för att förbättra och bredda beslutsunderlag för ett mer 
jämlikt medborgarinflytande. För att stärka barnets bästa ska byalagen använda sina lokala nätverk för att fånga upp 
barns och ungdomars röster på landsbygden och kanaliserar deras perspektiv och behov till kommunen. Kommunen 
tar barns och ungdomars åsikter och behov i beaktning genom ungdomsfullmäktige, i enlighet med 
barnkonventionen ska barnets perspektiv synliggöras genom att låta barn och unga komma till tals. Äldres behov och 
åsikter tas i beaktning genom dialogmöten med pensionärsrådet. Individer med funktionsvariationers behov och 
åsikter samlas in genom dialog med tillgänglighetsrådet. Dialogmöten sker regelbundet med kommunens större 
jordägare och tillsammans tjänstepersoner och politiker.  Andra forum för dialog mellan kommun och näringsliv är 
exempelvis Näringslivsfrukostar och via företagslotsen. Kommunens Näringslivsfrukostar ger också landsbygdens 
aktörer möjlighet till nätverkande.  

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att ta tillvara på medborgarnas engagemang och delaktighet. Digitalisering 
kan också möjliggöra direktkontakt med fler och på så vis bredda dialogen mellan kommunen och boende samt 
verksamma på landsbygden.   

5.1.2 Stödja och stimulera föreningar  
I Ystads kommun finns ett rikt föreningsliv, med ett brett utbud av aktiviteter för många intressen. I kommunen 
finns många aktiva byalag som är viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla landsbygdens värden. Kommunen 
stöder och stimulerar föreningslivet genom att bland annat hyra ut lokaler och anläggningar samt lämna olika former 
av kommunala bidrag. Drift- och hyresbidrag möjliggör för föreningar att driva egna anläggningar runt om i 
kommunen. Bidragen delas ut i enlighet med de kriterier som barn- och utbildningsnämnden beslutar om. 

5.1.3 Öka tillgång till samlingslokaler  
Samlingslokaler som exempelvis religiösa samlingshus, byahus, skolor, föreningslokaler, scoutstugor och bibliotek är 
viktiga mötesplatser för boende och verksamma på landsbygden. Dessa platser spelar en viktig roll för den sociala 
gemenskapen på landsbygden och möjliggör möten mellan människor genom kulturevenemang, föreläsningar och 
andra tillställningar.    

För att förbättra tillgången till mötesplatser krävs olika insatser. I serviceorter och boendeorter har kommunen större 
rådighet och kan planlägga för nya mötesplatser på befintliga eller nya allmänna platser. För gemensamt nyttjande 
stödjer kommunen föreningar och organisationer i landsbygdsorter att hitta former för att dela mötesplatser. För att 
öka och sprida kännedom bland boende och verksamma, om vilka samlingslokaler som finns tillgängliga, söker 
kommunen sätt att förmedla kunskap om lokaler för uthyrning till föreningslivet och allmänheten, både de som 
kommunen äger och som andra organisationer äger. I samråd med ägare till olika lokaler kan kommunens 
bokningssystem tydliggöra möjligheten att nyttja dessa för möten och tillställningar, vilket kräver aktiv dialog med 
aktörer för att kommunen ska ha kännedom om möjligheter att förmedla. Vid planering och tillståndsgivning beaktas 
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möjligheten till att samlokalisera verksamheter och samutnyttja lokaler, exempelvis kan en skola kvällstid användas 
som möteslokal. Församlingshem och skolbyggnader i byarna och på landsbygden utgör därför effektiva resurser för 
att användas till samutnyttjande.  

Socialnämnden tillhandahåller Löderupsgården som bidrar till att främja hälsa, förebygga ohälsa och ge 
förutsättningar för ett aktivt åldrande. Mötesplatsen för äldre bidrar till att bryta social isolering, ge en meningsfull 
vardag och skapa delaktighet i samhället.  

5.1.4 Främja utomhus- och fritidsaktiviteter  
Kommunen har varierande rådighet över kommunens mark beroende på om marken är detaljplanelagd som allmän 
platsmark eller inte. En allmän plats är avsett för ett gemensamt behov och får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för 
en enskild verksamhet. På mark som kommunen äger kan kommunen göra investeringar som underlättar eller stärker 
funktioner för möten, i första hand för utomhusaktiviteter. 

För att mötesplatser ska vara funktionella året runt och upplevas trygga även när det är mörkt beaktar kommunen 
hur exempelvis belysning vid lekplatser och utomhusgym i sin planering och investeringar för dessa. 

Genom kommunens lekmiljöprogram utvecklas hur lekplatser fördelas, utrustas och förvaltas för att uppnå visionen 
om att lekmiljöer ska vara varierade, lekfullt stimulerande och tillgängliga för barnen i kommunen. Strukturbilden i 
översiktsplanen ger en vägledning i framtida lokalisering av lekplatser i kommunens orter.    

Barn och utbildningsnämnden arbetar aktivt för att skapa en helhetsbild av behov och tillgångar för organiserad och 
spontan motion och idrott, som utomhusgym och funktioner för olika idrotter och åldrar, som ett underlag till 
äskande om medel för investeringar och prioriterade satsningar.  

Målsättning är att samtliga i kommunen ska kunna ha en aktiv och meningsfull fritid oavsett var i kommunen de bor. 
Kommunen arbetar aktivt tillsammans med bland annat föreningar och medborgare för att samla in önskemål om 
hur och var en meningsfull fritid kan uppfyllas. I den mån det är möjligt försöker kommunen uppfylla de önskemål 
som finns om anläggningar som används till olika fritidsaktiviteter.  

5.1.5 Främja och tillgängliggöra kulturutbud  
I Ystads kommun har människor goda möjligheter att delta och bidra till olika kulturyttringar. Kulturutbudet 
möjliggör för möten och gemensamma upplevelser för människor i alla åldrar och med varierande förutsättningar. 
Kulturverksamheterna ska vara tillgängliga och attrahera både nya och återkommande besökare både i staden och på 
landsbygden.   

Kommunens meröppna bibliotek på landsbygden används som mötesplatser med miljöer som fungerar som kultur- 
och litteraturhus. Landsbygdsbiblioteken ger plats för en bredd av kulturverksamheter och inspirerar till läsning. 
Kommunens bokbuss ger kompletterande tillgång till bibliotek för små byar.  

Genom kulturnämnden tillhandahåller kommunen ett kulturstöd som syftar till att främja ett mångsidigt kulturliv av 
hög kvalitet samt att skapa kulturella mötesplatser. Stöd till kulturverksamheter för barn och ungdom prioriteras. 

5.1.6 Stärka näringsliv och innovation  
Det sker mycket innovation och företagsamhet på landsbygden. Kommunen främjar det företagande som 
landsbygdens landskapsresurser möjliggör, såsom natur- och kulturturism, jordbruk och 
livsmedelsförädling. Kommunen möjliggör att företagande kan ske på landsbygden med goda villkor gällande service, 
tillgänglighet, digital infrastruktur och goda boendemiljöer. Kommunens näringslivsinsatser innebär fokus på att 
skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling oberoende geografiska placering och om företaget arbetar lokalt, 
nationellt eller internationellt. 
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Företag erbjuds att föra en dialog med kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner genom bokade 
företagsbesök. Företagsbesök på landsbygden är viktigt för landsbygdsutvecklingen och ett sätt för kommunen att 
öka kunskapen för hur kommunen kan skapa de bästa möjliga förutsättningar för företagande. Kommunen arbetar 
aktivt för nätverk mellan företagare som kan underlätta för att dela erfarenheter och utveckla gemensamma 
affärsidéer.  

Som ett komplement till konventionellt jordbruk och större jordbrukare ser kommunen positivt på möjligheten till 
småskaligt jordbruk, småskalig djurhållning och alternativa metoder och odlingsformer, gärna i kombination med 
landsbygdsboende. Detta beaktas bland annat vid myndighetsnämndens bygglovsprövning. 

Genom lättillgänglig information om kommande upphandlingar och riktade informationsträffar arrangerade av 
inköpsenheten underlättar kommunen för lokala företag att förstå inköpsprocessen och att kunna lämna anbud. 

5.1.7 Möjliggöra kommersiell service  
Kommunen styr över var den kommunala servicen, som exempelvis förskolor, skolor, äldreboende med mera, ska 
finnas. Kommunen har inte samma möjlighet att avgöra var nya kommersiella etableringar ska göras, som exempelvis 
livsmedelsaffärer. Kommunens roll är att vara möjliggörare genom att underlätta för tillståndsprocesser för nya och 
befintliga verksamheter, att stödja företagare med kontakter, förmedla kontakter till ägare av tillgängliga lokaler och 
fastigheter och därmed möjliggöra ett gott näringslivsklimat.   

5.1.8 Stimulera och möjliggöra för besöksnäringens aktörer  
Besöksnäringen på landsbygden ger både arbetstillfällen och bidrar med upplevelsevärden för både besökare och 
invånare. Kommunen främjar utveckling och värnar samtidigt om den unika miljön som i sig är värdeskapande för 
näringen. Målbilden för turismen är att vara en naturlig del av samhällsutvecklingen, besökarna kan lätt göra rätt och 
invånarna är stolta ambassadörer. Kommunen har ett balanserat och hållbart besöksflöde. I kommunen finns det 
förutsättningar för aktörer att arbeta innovativt och utbudet är brett samt attraktivt.   

Kommunen uppmuntrar och stöttar aktivt näringsidkare och andra aktörer på landsbygden att utveckla sina 
produkter och företag samt underlättar samverkan med andra aktörer. En viktig del för besöksnäringen på 
landsbygden är att bredda och paketera erbjudanden anpassade efter målgrupp och att vara synliga i olika digitala 
kanaler.   

Kommunen samarbetar med Region Skåne om regionala cykelleder eftersom de utgör en möjlighet till hållbar 
landsbygdsutveckling genom ökad tillväxt hos företag som verkar utmed cykellederna. Bättre regionala cykelleder 
bidrar till att fördela besökare så att turismen kan ha en större geografisk spridning.  

Marknadsföring av vandringsleder förutsätter markägares tillstånd. Kommunen förmedlar och underlättar för 
kontakter för till exempel Region Skånes arbete med Skåneleden. 
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5.2 Identitet – platsspecifika kunskaper synliggörs    

Målbild: Ystads kommun tar tillvara på och använder den lokala och platsspecifika kunskapen som 
finns på landsbygden genom delaktighet, dialog och medskapande. Boende och verksamma på 
landsbygden är delaktiga i förändringsprocesser som sker i samhället.  

5.2.1 Dialog för delaktighet och förståelse  
På byaträffarna, som regelbundet erbjuds alla byalag, möter förtroendevalda och tjänstepersoner boende och 
verksamma på landsbygden för att fånga upp vilka behov och önskemål om utveckling och förändring som finns i 
respektive by. Byaträffarna innebär att politiker och tjänstepersoner från flera av kommunens nämnder och 
förvaltningar reserverar en halvdag i månaden för att, utifrån önskemål och rullande schema, på plats kunna föra 
dialog med representanter från byarna.  

Utöver större objektspecifika kommunala investeringar riktas investeringsmedel årligen till landsbygden, genom 
samhällsbyggnadsnämnden, där fokus för investeringarna framför allt ligger på hur den fysiska miljön i byarna kan 
utvecklas på kommunal mark.   

Genom regelbundna samrådsmöten mellan Byalagsrådet, kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner 
eftersträvas en ömsesidig förståelse för landsbygdens förutsättningar, behov och möjligheter.  

5.2.2 Byalagen sprider information  
Kommunen förmedlar riktad information till byalagen om frågor som kan vara relevanta att känna till. Byalagen 
använder sina plattformar och nätverk för att bistå kommunen med att sprida information, om exempelvis aktuella 
projekt eller förändringar i den fysiska miljön, till boende och verksamma på landsbygden. Byalagen kanaliserar 
förslag och önskemål från respektive by eller ort till ansvarig tjänsteperson inom kommunen. I frågor av betydelse 
för landsbygdsutveckling är Byalagsrådet, eller berört byalag, remissinstans. 

5.2.3 Närvaro och tydliga ingångar erbjuds  
Ystads kommun eftersträvar korta avstånd mellan beslutsfattare och boende på landsbygden. Genom 
Ystadsförslaget, digitala plattformar för behov av åtgärder, dialogmöten och strävan efter utvecklad kundtjänst för 
effektiv kontaktförmedling skapas tydliga och enkla ingångar till kommunens organisation för medborgare, 
företagare och andra som vill genomföra en idé eller uppmärksamma problematik i närmiljön. På kommunens 
hemsida eftersträvas att allt relaterat till landsbygdsutveckling finns samlat. En samlad plattform underlättar och 
effektiviserar kommunikationen, samt ökar kännedomen om specifika tjänstepersoners ansvarsområden och vilka 
medel som är möjliga att söka för olika ändamål.  

Representanter från kommunen, både tjänstepersoner och politiker, genomför regelbundet möten eller andra 
arbetsuppgifter på plats i byarna och annonserar då sin närvaro för spontana samtal och frågor.  

5.2.4 Initiativ uppmuntras 
Boende på landsbygden har möjlighet att föreslå förändringar genom Ystadsförslaget i frågor som kommunen har 
rådighet att besluta om.  

I Ystads kommun uppmuntras lokala initiativ på landsbygden genom att växla upp med medel från kommunens 
olika förvaltningar. Varje nämnd beslutar om omfattning och kriterier för bidragsutdelande utifrån det huvudsakliga 
ansvar och reglemente nämnden har. För att det ska vara enkelt att hitta och söka relevanta medel samordnas 
kommunens olika bidragsformer som e-tjänster. Kommunen förmedlar också kunskap om vilka medel som är 
möjliga att söka från andra aktörer.  
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En möjlighet är att kommunen delar ut ett landsbygdspris som går till en person, förening, företag eller organisation 
som utmärkt sig genom att särskilt ha bidragit till en levande och utvecklande landsbygd och genom att fungera som 
inspirationskälla. Nominering och beslut om landsbygdspris skulle då kunna samordnas med kommunens 
hållbarhetspris eftersom flera aktörer kan vara aktuella. 

 

5.3 Värden – värnas och utvecklas  

Målbild: Kommunen tillgängliggör de naturgivna tillgångar och fysiska faciliteter som finns på 
landsbygden för olika former av aktiviteter. Kommunen, i samverkan med boende och verksamma, 
bevarar och utvecklar landsbygdens unika natur- och kulturmiljövärden.  

5.3.1 Främja möjligheten till friluftsliv  
I Ystads kommun finns möjligheten till ett rikt och varierat friluftsliv, exempelvis genom vandring, cykling och 
promenader i kulturhistoriska miljöer, men många intressen konkurrerar om tillgänglig allemansrättslig mark. 
Kommunen arbetar med att säkerställa tillgången till allemansrättslig mark och utveckla nya gångstråk samt 
kopplingar mellan olika platser genom överenskommelser med markägare och på så vis tillskapa nya 
rekreationsmöjligheter. Kommunen verkar för att på egen mark anpassa stråk i naturen för barnfamiljer, äldre och 
människor med funktionsvariationer.  

5.3.2 Bevara, använda och utveckla natur- och kulturmiljöer 
Kulturhistoriska miljöer och kulturarv i kommunen värnas och lyfts fram. Ystads kommun arbetar för att öka 
allmänhetens tillgång till både såväl miljöer och lämningar som information om deras värden. 

Kommunen eftersträvar en aktiv och löpande dialog med aktörer som markägare, föreningar och lantbrukare för att 
bevara, restaurera och förstärka naturvärden. Markägarnas intresse för miljöfrågor uppmuntras, och om det är 
möjligt ingår kommunen som samarbetspartner.   

Ystads kommun bekämpar invasiva främmande arter på mark som tillhör kommunen. Kommunen arbetar med att 
öka medvetenheten och kunskapen om hur enskilda markägare kan agera förebyggande för att hindra spridning av 
invasiva främmande arter. Kommunen verkar också för att enskilda markägare ska minska läckage av växtnäring och 
bekämpningsmedel till vattendrag.  

Extremväder som torkperioder utgör ett hot mot tillgången på färskvatten och ger därmed negativ påverkan på 
matproduktionen. Kommunen arbetar för att förebygga brist på vatten och informerar markägare om hushållning av 
vattenresurser för att förhindra framtida vattenbrist.  

5.3.3 Främja produktionen av förnybar energi  
Ystads kommun verkar för att främja förnybar energianvändning och energiproduktion genom att skapa 
förutsättningar för produktion på kommunens mark och fastigheter. Kommunen arbetar också för att främja 
möjligheten för kommuninvånarna att producera egen förnyelsebar energi. Myndighetsnämnden prövar bygglov eller 
ger råd utifrån bygglovsbefrielser så långt det är möjligt genom de lättnader i tillståndskrav som plan- och bygglagen 
medger. 

5.3.4 Bevara kommunens rika odlingslandskap   
För kommunen är det viktigt att bevara den bördiga jordbruksmarken och att främja diversitet, både som ett led i 
landsbygdsutveckling och för att säkerställa matförsörjning samt för det kulturella värdet. Odlingslandskapet 
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tillhandahåller många ekosystemtjänster och samhällskritiska funktioner, och är även en buffert mot 
klimatförändringar, torka och extremväder.  

Vid prövningar enligt plan- och bygglagen prövas allmänna intressen mot varandra. Jordbruksmark får endast tas i 
anspråk om det är för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse. Vid samhällsbyggnadsnämndens prövning om 
planbesked gällande att inleda detaljplaneprocess utgör kommunens översiktsplaner en vägledning. Vid 
myndighetsnämndens prövning av förhandsbesked och enstaka bygglov utanför planlagt område görs avvägningar 
mellan allmänna och enskilda intressen, där översiktsplanen ger vägledning och jordbruksmarkens brukningsvärde 
vägs in.  

Kommunens verksamheter inom skola och social omsorg strävar efter att öka medvetenheten om hållbar och 
närproducerad mat och dryck.  

 

 

5.4 Närhet – nära till det mesta 

MÅLBILD: Förbättrad tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik samt tillgång till digital 
infrastruktur, möjliggör hållbara livsmiljöer på landsbygden.    

5.4.1 Samverka för ökad tillgänglighet med gång, cykel och kollektivtrafik.   
En väl fungerande mobilitet på landsbygden förutsätter att offentliga och privata aktörer samverkar med varandra. 
Ystads kommun samverkar med grannkommunerna samt med Region Skåne, Skånetrafiken, Trafikverket och 
kollektivtrafikbolagen, genom den så kallade trepartssamverkan.  

Genom samarbete med andra aktörer ska kollektivtrafiken utvecklas på landsbygden, både för de orter och områden 
som idag har linjelagd kollektivtrafik och för de områden som endast har närtrafik. Skånetrafiken har inlett ett arbete 
med nya upplägg för kollektivtrafiken på landsbygden vilket Ystads kommun ställer sig positiva till. Det ska vara 
möjligt att från alla delar av kommunen ta sig till en större bytespunkt. I samverkan söks och prövas nya möjligheter 
för effektiv kollektivtrafik. 

För att förbättra möjligheterna att cykla på landsbygden samverkar kommunen med andra aktörer. Kommunen är en 
aktiv del i den långsiktiga planeringen och för fram de behov som finns för Ystads kommun där kommunen inte 
själv är väghållare.  

Kommunen arbetar med att underlätta för kombinationsresor genom exempelvis bytespunkter och 
pendlingsparkeringar. Kommunen stöttar också privata initiativ till samåkning och nya innovativa former för hållbart 
resande som ett komplement till kollektivtrafiken   

5.4.2 Trygga trafikmiljöer och säkra trafikmiljöer  
Kommunen arbetar med att skapa trygga och säkra trafikmiljöer i byarna och på landsbygden. Viktiga åtgärder är att 
skapa trygga gångstråk och cykelstråk, skapa trygga och attraktiva bytespunkter såsom hållplatser, arbeta för högre 
hastighets- och regelefterlevnad samt förbättra drift och underhåll. Speciellt fokus läggs på stråk som används av 
många barn och unga. För vissa byar finns trafikprogram framtagna som ligger till grund för arbetet. Samverkan sker 
med Trafikverket eftersom många vägar är statliga på landsbygden där kommunen inte själv kan vidta åtgärder.  

Kommunen förespråkar i första hand att Trafikverket ansvarar för och investerar i belysning längs statliga vägar. I 
andra hand tillämpar kommunen fastställda bedömningskriterier i riktlinjer för belysning på landsbygden för när 
kommunen kan göra investeringar i belysning utmed statlig väg.  
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Ystads kommun eftersträvar en ökad samordning med grannkommuner gällande utveckling och driftsfrågor för de 
byar som ligger nära kommungräns. 

Kommunen ger finansiellt stöd till vägsamfälligheter och enskilda väghållare för att upprätthålla framkomlighet och 
tillgänglighet enligt med de antagna reglerna för bidrag till enskilda vägar.   

5.4.3 Underlätta för digital infrastruktur  
Ystads kommun har en god digital infrastruktur. Kommunen ska fortsatt satsa på digital infrastruktur och erbjuda 
alla hushåll och företag tillgång till det bredband som önskas. Genom dialog med mobiltelefonoperatörer verkar 
kommunen för en fullvärdig mobiltelefontäckning i hela kommunen.  

5.4.4 Erbjuda kommunal service i boende- och serviceorter 
Kommunen använder ortstrukturen och kommunikationsstrukturen i översiktsplan Kommunen Ystad 2030 som 
vägledning för satsningar på kommunal service och kollektivtrafik. Genom en tydlig struktur kan service lokaliseras 
till platser där den är lättillgänglig och kommer många människor tillgodo. En tydlig struktur och lokalisering till orter 
med goda kommunikationer underlättar också rekrytering av medarbetare till kommunen. 

 

 

5.5 Boende – attraktiv boendekommun för alla 

MÅLBILD: Ystads kommun är en attraktiv boendekommun för alla i livets olika skeden. En levande 
landsbygd främjas och efter behov möjliggörs en blandad bostadsbebyggelse i alla delar av 
kommunen.  

5.5.1 Kommunens ansvar för bostadsförsörjning 
En viktig del i en levande landsbygd i Ystads kommun är boende och bostadsbyggnation. För kommunen är det 
viktigt att skapa förutsättningar för nya boenden för alla i olika livssituationer samt att möjliggöra för alla åldrar att 
bo kvar på landsbygden.   

Det kommunala ansvaret är planering av bostadsförsörjning, planläggning och andra åtgärder som krävs för att 
bostäder ska kunna byggas. Det kommunala uppdraget är inte att bygga ordinära bostäder, utan kommunens roll är 
att skapa förutsättningar för tillkomsten av bostäder. Kommunen har olika verktyg till sin hjälp i arbetet med att 
möjliggöra bostäder på landsbygden, däribland översikts- och detaljplanering samt bygglov.  

5.5.2 Kommunens översiktsplaner möjliggör bostadsbebyggelse 
I översiktsplanen Kommunen Ystad 2030, skapar kommunen förutsättningar för byggnation på landsbygden genom 
att peka ut lämplig mark för bostäder i ett flertal av kommunens service-, boende- och landsbygdsorter. 
Översiktsplanen redovisar riktlinjer och tydliga ställningstaganden för att underlätta efterföljande arbete med 
detaljplaner och bygglov. I övriga delar inom orterna där översiktsplanen inte anger nya utbyggnadsområden verkar 
kommunen för möjligheten till att komplettera med bebyggelse genom förtätning, i takt med att behov och 
efterfrågan uppstår.   

De fördjupade översiktsplanerna för Svarte och Köpingebro pekar ut riktningen för bostadsbebyggelsen i de två 
stationsorterna. Som kommunens näst största ort står Köpingebro inför en större planerad utbyggnad. Målet är att 
skapa en modern och aktiv bymiljö där befintliga och nya kvaliteter vävs ihop till en bärkraftig helhet och där 
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stationen lyfts fram på ett nytt sätt. Visionen i den fördjupade översiktsplanen för Svarte som utbyggnadsort är att 
skapa en balanserad tätort med god boendemiljö och att Svarte ska vara en centralort för kommunens västra del. 

5.5.3 En levande landsbygd främjas  
Ystads kommun har en långt tradition av boende och verksamheter på landsbygden. Det har traditionellt handlat om 
boende i såväl större och mindre byar som i enskilda byggnader. Kommunens grundinställning är att en levande 
landsbygd ska värnas även i framtiden, och inställningen till utveckling av bebyggelse på landsbygden är därför i 
grunden positiv.  Krav på bebyggelsen vägs mot att utveckla och förvalta landsbygden även på lång sikt samt att 
byggnation ska ske i enlighet med plan- och bygglagen. Bebyggelselokalisering och utformning sker med hänsyn till 
förutsättningarna på landsbygden som till exempel närhet till jordbruksanläggning med de funktioner som utgör 
förutsättningar för jordbruksnäringen, djurhållning, landskapsbild och närliggande bebyggelse, men också med 
hänsyn till riksintressen, landskapets karaktär, klimat-, natur-, rekreations- och kulturvärden samt möjligheter till 
hållbara lösningar för vatten och avlopp.  

5.5.4 Bygga ut kommunalt vatten och avlopp  
Ystads vattenplan pekar bland annat ut utvecklingsområden samt var och när kommunalt vatten och avlopp planeras 
att byggas ut på landsbygden. Vattenplanen ger en långsiktig förståelse för fastighetsägare och kommunen en 
överblick inför kommunala investeringsbeslut.  

5.5.5 Kommunen tillgodoser behovet av specialbostäder på landsbygden 
Kommunens arbete med bostadsförsörjning kopplas till lagar om kommunens ansvar för boende för personer med 
funktionsvariationer och för äldre/vuxna med behov av särskilt boende. Ansvarig huvudman inom kommunen är 
socialnämnden. 

Ystads landsbygd är väl försedd med särskilda boenden genom de boenden som finns i Svarte, Löderup och Stora 
Herrestad. Lämpliga lokaliseringar på landsbygden för nya särskilda boenden och servicebostäder är i närhet av 
kommunal och offentlig service samt i närheten av befintliga kollektivtrafikstråk.  
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6. STRATEGIER FÖR LANDSBYGDEN I 
STYRDOKUMENT  

Nedan presenteras styrande dokument inom olika tematiska områden med relevans för 
landsbygdsutveckling. De antagna styrdokumenten finns att läsa på kommunens hemsida.  
 

• Strategier för översiktsplanen Kommunen Ystad 2030 presenterar strategiområdena Möjlighet, Identitet, 
Värden, Närhet och Boende.  

• Dialogprojektet Fokus på byarna med tillhörande Fokusprogram är ett verktyg för att samla in behov och 
förväntan i enskilda byar. Programmen syftar till att se vilka åtgärder som kan göras i byarna för att exempelvis 
öka attraktiviteten, trivseln och tillgängligheten.   

• Riktlinjer för bostadsförsörjning anger kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet.  

• Miljöprogram för Ystads kommun 2021 - 2025 anger kommunens mål och inriktningar och ska tillsammans 
med kommunens folkhälsoprogram bidra till att kommunen uppnår Generationsmålet.  

• Folkhälsoprogrammet 2019 – 2025 beskriver hur kommunen planerar att främja en långsiktigt god och jämlik 
hälsoutveckling och ska tillsammans med miljöprogrammet bidra till att kommunen uppnår Generationsmålet. 

• Vattenplanen pekar ut var på landsbygden kommunalt vatten och avlopp planeras att byggas ut. 
• Cykelstrategin och Cykelplanen tar ett helhetsgrepp om de frågor som kan bidra till en ökad andel cyklister i 

Ystad samt till och från omkringliggande byar och landsbygd.   
• Trafikstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till trafikrelaterade frågor och hur trafiksystemet behöver 

utformas.  
• Kommunens fem Trafikprogram för Löderup, Sövestad, Svarte, Glemmingebro och Stora Herrestad beskriver 

behov och möjliga åtgärder i enskilda byar utifrån ett trafikperspektiv.   
• Måldokument för trepartssamverkan gällande kollektivtrafik är framtaget tillsammans med Skånetrafiken 

och Bergkvarabuss och innehåller strategier för hur kollektivtrafiken på landsbygden ska utvecklas.  
• Regler för bidrag till enskilda vägar inom Ystads kommun redogör villkoren för hur kommunen lämnar 

bidrag för enskilda vägar.  
• Kulturstrategin belyser kulturens värde och pekar ut strategiska områden som har särskild betydelse för att 

kommunen ska utvecklas med stark kulturidentitet och attraktionskraft.  
• Näringslivsstrategin framhäver ett annorlunda företagsvänligt klimat som gör Ystad till den naturliga 

kommunen för företag, byggande och boende. Ett arbete pågår med att ta fram en ny näringslivsstrategi, som 
börjar gälla år 2022.   

• Strategisk plattform för besöksnäring 2015-2020 pekar ut riktningen för en växande, lönsam och hållbar 
besöksnäring i sydöstra Skåne. Ett arbete pågår med att ta fram en ny färdplan för turismen.    

• Handlingsplan för skydd av kusten anger förvaltningsstrategier för kusten och utvärderar vilka konsekvenser 
ett föränderligt klimat kan ha för kommunens kust.  

• Gemensam kretsloppsplan 2021-2030 är ett strategiskt instrumentet som kommunen har för att minska 
avfallsmängderna och förbättra avfallshanteringen. 

• Lekmiljöprogram, som 2021 är under framtagande, anger riktlinjer för lokalisering av nya lekmiljöer. 
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7. LANDSBYGDSUTVECKLING – I ETT STÖRRE 
PERSPEKTIV  

7.1 Trender som påverkar landsbygdsutveckling 
Landsbygdsutvecklingen i Ystads kommun påverkas inte bara av lokala förhållanden, utan också av 
regionala, nationella och internationella trender. Nedan beskrivs ett antal större trender som påverkar 
och kommer att påverka landsbygdsutvecklingen i framtiden.  

7.1.1 Rationalisering och modernisering av jordbruket 
Jordbruket har genomgått en omfattande rationalisering, specialisering och produktivitetsökning under 
efterkrigstiden. Förändringarna går mot allt större enheter som kan drivas med en större grad av automation och av 
allt färre människor. Landsbygden påverkas genom större och modernare byggnader, maskiner och en mer storskalig 
markindelning.  

7.1.2 Lokalproducerad mat  
Lokalproducerad mat blir allt viktigare för konsumenter och jordbrukare. Undersökningar visar att konsumenter 
tycker det är allt viktigare att köpa mat som har producerats energisnålt, småskaligt och med minsta möjliga klimat- 
och miljöpåverkan. Närheten till produktionen av maten vi äter är också något som konsumenten efterlyser allt mer, 
vilket ska gynna de lokala producenterna och på så sätt bidra till en levande landsbygd. Det finns en rad olika 
koncept som främjar lokalproducerad mat.  Exempelvis kan konsumenter ha ett abonnemang på lokalproducerad 
mat som levereras hem eller tjänster som för samman livsmedelsproducenten direkt med konsumenter. 
Lokalproducerade varor är även en viktig del för turism och besöksnäring.  

7.1.3 Digitalisering  
Digitaliseringen och utvecklingen av ny teknik påverkar alla sektorer av samhället. Den påverkar till exempel var vi 
bor, studerar, arbetar samt hur vi umgås och kommunicerar med varandra. Inom områden som transporter, service, 
klimat och energi bidrar digitaliseringen till nya, smartare och effektivare lösningar. Genom digitalisering och ny 
teknik uppstår nya möjligheter att minska behovet av att fysiskt ta sig till platser, som exempelvis arbetsplatsen, vilket 
därför möjliggör att bo på landsbygden. Flera forskare menar att Covidpandemin har påskyndat den digitala 
omställningen i takt med att allt fler människor har vant sig vid att arbeta hemifrån, att det ökade hemarbetet kan 
komma att leda till att en större andel människor väljer att bosätta sig på mindre orter och på landsbygden.  

7.1.4 Delningsekonomi  
Tillgångar och tjänster som delas mellan privatpersoner, så kallad delningsekonomi, blir allt vanligare. 
Delningsekonomi är däremot inte något nytt för landsbygden. Lantbrukare har historiskt delat exempelvis 
jordbruksmaskiner av ekonomiska skäl. Delningsekonomin har stor utvecklingspotential i takt med att samhället 
digitaliseras vilket kan påverka framtidens landsbygd. Delningsekonomi och digitalisering skapar nya möjligheter för 
flexibla sätt att dela hus, samlingslokaler, kontor eller mark mellan människor. Det finns även möjligheter att främja 
mobilitet på landsbygden där det inte finns utbyggd kollektivtrafik genom tjänster för delad mobilitet.    

7.1.5 Natur- och kulturturism  
Natur- och kulturutbudet är viktiga faktorer för att locka besökare. Ett rikt utbud som samtidigt har någon form av 
originalitet bygger upp en identitet som används för att marknadsföra kommunen som ett besöksmål. 
Besöksnäringens betydelse för ekonomin ökar och bidrar till allt fler arbetstillfällen på landsbygden och genom att 
arbeta för ett balanserat besöksflöde geografiskt och över året skapas en hållbar destination. 
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7.2 Internationella, nationella och regionala perspektiv  
Landsbygdsutvecklingen i Ystads kommun är sammankopplad i ett större perspektiv. EU, statliga 
myndigheter, Region Skåne och grannkommunernas arbete påverkar Ystads landsbygd.  

7.2.1 Agenda 2030 – hållbarhetsperspektivet  
FN:s medlemsländer antog 2015 Agenda 2030 som inrymmer 17 globala mål för hållbar utveckling. De globala 
målen är integrerade och odelbara samt balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den 
sociala och den miljömässiga. Framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.  

7.2.2 EU 
En levande landsbygd är ett viktigt uppdrag för EU. För att hjälpa landsbygdsområden att växa och öka 
sysselsättningen samt levnadsstandarden har tre övergripande mål satts upp i EU:s politik för landsbygdsutveckling: 
förbättra konkurrenskraften i jordbruket, få en hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder och få en 
jämnt fördelad utveckling av landsbygdsområdena. 

7.2.3 LEADER sydöstra Skåne 
Leader är ett stöd till projekt som på olika sätt bidrar till lokal utveckling på landsbygden. Leadermetoden går ut på 
att tillvarata lokala initiativ och förutsättningar och har ett underifrånperspektiv. Metoden bygger på samarbete 
mellan offentlig, privat och ideell sektor. Verksamheten och projekten finansieras av EU, stat och medverkande 
kommuner. I Leader sydöstra Skåne ingår kommunerna Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad.   

7.2.4 Nationellt landsbygdsprogram  
Målet med det nationella landsbygdsprogrammet är att utveckla lantbruk, skogsbruk och landsbygder för att skapa en 
attraktiv landsbygd. Stöden i landsbygdsprogrammet ska bidra till prioriterade mål inom miljö och klimat, 
konkurrenskraft inom jordbruk, trädgård, rennäring och skogsbruk samt utveckling av nya jobb på landsbygden. De 
prioriterade målen är uppdelade i fokusområden som beskriver målen mer detaljerat. Landsbygdsprogrammet 
finansieras av Sverige och den europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.   

7.2.5 Länsstyrelsen Skåne 
Länsstyrelsen Skåne tar fram länets regionala handlingsplan för Landsbygdsprogrammet. Programmet syftar till att 
tillsammans med strukturfonderna bidra till att nå målen i EU:s landsbygdspolitik. Länsstyrelsen delar ut stöd till 
aktörer på landsbygden baserat på åtgärder och prioriteringar i landsbygdsprogrammet.   

7.2.6 Region Skåne 
Region Skåne har ett uppdrag att ta fram en regionplan som ska vara vägledande för de skånska kommunernas 
fysiska planering. Region Skåne ansvarar för kollektivtrafikens utveckling och tar fram regionala trafikförsörjnings-
program. Region Skåne samordnar också den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne, bland annat genom 
regionala planer för transportinfrastruktur och cykelvägar. Region Skåne har sedan tidigare tagit fram Strategier för det 
flerkärniga Skåne som syftar till att uppnå ett hållbart Skåne med fysisk planering som verktyg och där staden Ystad 
har definierats som en av Skånes åtta regionala kärnor.    

7.2.7 Sydöstra Skåne med Ystad som regional kärna  
Ystad är en av Skånes regionala kärnor vilket innebär att kommunen ska vara drivande till att bygga vidare på de 
värden som finns. Ystad har en möjlighet att bidra med ett unikt urbant alternativ i tydlig samklang med sitt omland, 
och bli en attraktiv mötesplats för näringsliv, kultur och fritidsaktiviteter året om. Genom gott ledarskap kan Ystad i 
samverkan med andra kommuner och aktörer bidra till attraktivitet och hållbar tillväxt. Målbilden för samverkan 
visar tydligt på möjligheten att växa tillsammans:  ”Vi använder varandras tillgångar som en gemensam 
resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne” 
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8. ARBETSSÄTT  

8.1 Ansvar och organisation  
Kommunfullmäktige antar landsbygdsstrategin efter kommunstyrelsens godkännande. Kommunstyrelsen ansvarar 
för ledning av landsbygdsutveckling samt för uppföljning av arbetet. Nämnder och styrelser ansvarar för att i 
planering av nämnds- och styrelsemål och aktiviteter till dessa beakta landsbygdsstrategin och de målbilder för 
kommunens landsbygdsutveckling som anges. Respektive förvaltning ansvarar för aktiviteter samt för 
handläggningen av frågor gällande landsbygdsutveckling inom respektive verksamhet. 

8.2 Handlingsplan för genomförande 
Landsbygdsstrategins mål och strategier ska tillämpas i kommunens processer och vara vägledande för arbetet med 
landsbygdsutveckling.  

För att möjliggöra de övergripande mål och strategier som anges i landsbygdsstrategin krävs ett antal initiala insatser 
för att förändra hur kommunen arbetar för landsbygdsutveckling. Dessa är främst: 

• Plattform för kommunikation genom kommunens hemsida, bland annat med samling av olika bidrag som 
är möjliga att söka för att underlätta för sökande. 

• Praktiska förehavanden gällande samrådsmöten med Byalagsrådet regleras i ett separat dokument som 
årligen utvärderas och vid behov uppdateras i dialogmötet mellan Byalagsrådet och kommunen. 

• Form för byaträffar, som ersätter nuvarande byavandringar, regleras i ett separat dokument som årligen 
utvärderas och vid behov uppdateras i dialogmötet mellan Byalagsrådet och kommunen. 

• Inrätta ett bokningssystem för alla tillgängliga samlingslokaler, både privata och kommunala, på 
landsbygden. 

• Kartera resurser inom kommunens organisation, på alla förvaltningar, som på olika vis arbetar för eller kan 
arbeta för landsbygdsutveckling som underlag för att se över och eventuellt samla eller omfördela resurser 
för att på bästa vis arbeta med landsbygdens utveckling utifrån landsbygdens förutsättningar.   

• Inom kommunens förvaltningar se över så frågor gällande landsbygden kanaliseras på ett effektivt vis så 
relevant information når ut till byalagen. 

• Handlingsplan för turismens fokusområden och målbild.  
• Om ett landsbygdspris införs behöver villkor och form för nominering, urvalskriterier och beslut samt 

ansvariga tas fram. 

8.3 Uppföljning  
Ystads kommunens styrmodell bygger på att nämnderna bryter ner de övergripande mål som adresserats till 
respektive nämnd till nämndmål med stöd av relevanta styrdokument, omvärldsanalyser och analys av tidigare års 
resultat. Nämndmålen ska sedan konkretiseras till aktiviteter av respektive förvaltning i dialog med nämnd. 
Dokumenten används för att säkra att inriktningen på nämndmålen och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt.  

Övergripande mål och nämndmål/styrelsemål följs upp genom att bland annat indikatorutfall analyseras och vägs in i 
bedömningen av målets uppfyllnad. Den slutliga bedömningen av övergripande måls uppfyllnad görs på 
kommunledningsnivå. Den slutliga bedömningen av nämndmål/styrelsemåls uppfyllnad görs på 
förvaltningsledningsnivå eller motsvarande. Utifrån resultatet görs även en gemensam analys som underlag för 
planering, något som kan innebära förändringar och nya prioriteringar i den kommande budgeten. 

Precis som övriga styrdokument kommer landsbygdsstrategin utgöra ett stöd för nämnder och förvaltningar när 
nämndsmål ska beslutas och aktiviteter planeras. 

Landsbygdsstrategin har inget bestämt år till när den slutar att gälla. Landsbygdsstrategin kan istället aktualitetsprövas 
en gång under varje mandatperiod och uppdateras efter behov.   
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