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Möte med Byalagsrådet 5 december 2022 

Tid: måndagen den 5 december 2022, kl. 15.00 – 17.00 

Plats: Sessionssalen, Nya Rådhuset Ystad 

Närvarande:  

Henning Wittmeyer, ordförande - Byalagsrådet 

Tommy Olsson, Bussjöbygden 

Stefan Jönsson, Bussjöbygden 

Stig-Arne Johansson, Glemmingebro 

Egon Holdt, Glemmingebro 

Rolf Harnert, Nybrostrand 

Nils-Evert Erlandsson, Hunnestad 

Agneta Löf-Wahlgren, Kåseberga 

Susanne Durlind, Hagestad 

Grethe Lindhe, Kabusa 

Ingegerd Råberg, Kåseberga 

Ann-Helén Hallin, Köpingebro 

Bengt Olhagen, Löderup 

Anders Karlgren, Svarte 

Eva Kristensson, Sjörup-Vallösa 

Tommy Borg, Sjörup-Vallösa 

Närvarande Ystads kommun: 

Håkan Damm (KD) – vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Kevin Rasmussen (S) – 2:a vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden  

Sofia Öreberg – Samhällsbyggnadschef  

Leila Ekman – Stadsarkitekt  

Helena Regefalk – Administratör Stadsbyggnad  

Andreas Andersson Kurdve – Förvaltningskoordinator  
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1. Mötet öppnas. 

• Håkan Damm hälsar välkomna och förklarar samrådsmötet öppnat. 

 

2. Orientering av det politiska läget inför mandatperiod 
2023–2026 

• Punkten syftade till att diskutera kommande mandatperioden med 

medverkande politiker. Eftersom många politiker fått förhinder görs i 

stället en kortfattad redovisning av läget. 

• 17 november togs beslut om budget för verksamhetsåret 2023. 

Kommunens investeringsbudget för särskilda landsbygdsatsningar som 

omfattar 1,5 miljoner kronor kvarstår 2023. 

• Beslut om presidieposter i kommunens nämnder har också tagits. Håkan 

Damm ersätter Per-Olof Lind som ordförande för 

Samhällsbyggnadsnämnden. Kevin Rasmussen ersätter Cecilia Magnusson 

Svärd som kommunens oppositionsråd. 

Inspel: 

• Henning Wittmeyer undrar om budgetpost som kommunens 

samhällsbyggnadsbidrag kvarstår.  

• Sofia Öreberg informerar att kommunfullmäktige har beslutat om driftram 

till respektive nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om 

internbudget, dvs hur samhällsbyggnadsnämndens driftram ska fördelas 

mellan olika verksamheter, i januari. Först då framgår om det fortfarande 

går att prioritera medel till samhällsbyggnadsbidraget. 

3. Återkommande återkoppling om kollektivtrafik. 

• Andreas Andersson Kurdve delger information som Emma Holgersson, 

trafikplanerare förmedlat om pågående arbete gällande kollektivtrafik. 

• Skånetrafikens nya tidtabell som börjar gälla 11 december finns nu att läsa 

på Skånetrafikens hemsida. Den innebär förändringar för vissa linjer inom 

kommunen som kommunicerades i detalj på föregående samrådsmöte 

(10/10 2022). 

• Förändringarna för linjerna 571 och 577 har orsakat problem för 

skolungdomar som tar sig till skolan på morgonen. Många synpunkter har 

inkommit och både Ystads kommun och Skånetrafiken har agerat för att 

kunna förbättra situationen. 

• Skånetrafiken har på möte med Ystads kommun 1 december lovat att 

ordna en tillfällig lösning för att ungdomar ska kunna ta sig till skolan med 

bussarna även från och med tidtabellförändringarna 11 december. 

• Mer permanenta förändringar kan göras vid Skånetrafikens 

tidtabellförändring som sker i mars 2023. Om privatpersoner har 
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synpunkter om de nya tidtabellerna ska dessa framföras direkt till 

Skånetrafiken som hanterar och ansvarar för frågan. 

Inspel:  

• Håkan Damm och Sofia Öreberg förtydligar att Ystads kommun har 

framfört till Skånetrafiken angående tidtabellsförändringarna att de önskat 

en tidig dialog kring de tilltänkta tidtabellsförändringarna.  

• Ystads kommun fick informationen om de kommande 

tidtabellsförändringarna sent och i ett skede då revidering inte kunde 

genomföras. Detta har påtalats till Skånetrafiken och 

kollektivtrafiknämndens ordförande i Region Skåne. Ystads kommun har 

reagerat starkt på hanteringen och uttryckt sitt missnöje. 

• Byalagsrådet undrar hur Skånetrafiken ställer sig till att fler tar bilen när 

busslinjer läggs ner. Har Skånetrafiken inget formulerat mål som omfattar 

minskad bilanvändning?  

• Sofia Öreberg svarar att Skånetrafiken arbetar utifrån 

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2030 där mål och utveckling beskrivs 

för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken. Mål 

finns uttryckta gällande Geografisk tillgänglighet, tillgänglig utformning, 

nöjda resenärer och klimatpåverkan. 

• Henning Wittmeyer informerar att Byalagsrådets under 2023 kommer att 

fokusera på kollektivtrafikfrågor. 

4. Inventering av Ödehus i kommunen. 

• Leila Ekman och Helena Regefalk informerar om kommunens kommande 

inventering av ödehus. 

• Att inventera ödehus är ett uppdrag från kommunfullmäktige efter en 

motion från Adrian Magnusson (S). 

• Leila förklarar att inventering av ödehus i landsbygdskommuner är något av 

en trend: Många kommuner inventerar och/eller förmedlar ödehus utifrån 

de behov och intressen som finns. I Ystad lyder uppdraget att 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska inventera ödehus i kommunen och 

återkoppla resultatet till Kommunfullmäktige. 

• Ystads kommun har ingått i ett LEADER-projekt för att samverka i frågan 

tillsammans med Sjöbo och Tomelilla som också har uppdrag att inventera 

ödehus inom deras kommungränser. 

• I Ystad ska inventeringen ske med hjälp av boende och verksamma i 

kommunen som kan anmäla ödehus via Ystads kommuns Felanmälan-app. 

Felanmälan kan även göras via Ystad.se/Felanmälan. 

• Inventeringen sker genom ifyllnad av ett formulär i Felanmälan-appen. 

Placering och beskrivning av ärendet ska ingå, kontaktuppgifter är inte 

obligatoriska om man önskar lämna ett anonymt tips. 
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• Inventeringen kommer att pågå från 15 december till 15 mars. Allt insamlat 

underlag kommer att samlas i ett register som medarbetare på kommunen 

ska redovisa för kommunfullmäktige. 

• Kommunikationsinsatser för informationsspridning inventeringen kommer 

ske via kommunens ordinarie kanaler samt via Ystad Allehanda. 

Inspel: 

• Henning Wittmeyer framför att det är positivt att kommunen genomför 

inventeringen med hjälp av Felanmälan-appen. Appen är smidig och 

kunskapen om att den finns bör gynnas av ytterligare 

kommunikationsinsatser. 

• Andreas Andersson Kurdve frågar om det är möjligt att även anmäla 

ödehus i Sjöbo och Tomelilla som ingår i samverkansprojektet genom 

Ystads felanmälan-applikation. 

• Leila Ekman förklarar att kommunerna har olika lösningar för hur 

inventeringen ska genomföras, därför ska den som vill anmäla ett ödehus i 

Sjöbo eller Tomelilla nyttja den tjänst som respektive kommun erbjuder för 

sin inventering.  

5. Återkoppling åtgärder inom Fokus Byarna och 
byavandringar 

• Andreas Andersson Kurdve informerar att utförlig information om 

punkten skjuts fram till ett framtida samrådsmöte. 

• Samhällsbyggnadsnämnden har under hösten 2022 genomfört ett arbete 

med att kartlägga och sammanställa samtliga åtgärdsförslag som 

framkommit på Byavandringar och Fokusby-dialoger. Arbetet har 

redovisats för Samhällsbyggnadsnämnden men ännu kvarstår en del arbete 

innan materialet är färdigställt. 

• De åtgärdsförslag från tidigare dialogformer som kan genomföras men som 

inte har genomförts kommer fortsatt att utgöra underlag för fördelning av 

kommunens investeringsmedel för särskilda landsbygdsatsningar, 

tillsammans med nya åtgärdsförslag som framkommer i den nya 

dialogformen Byaträffar. 

• Ystads kommun har parallellt arbetat fram förtydliganden över 

ansvarsfördelningen för de olika åtgärder som genomförts i kommunens 

byar och orter. Denna information kommer att kommuniceras ut till 

respektive byalag när informationen stämts av med 

Samhällsbyggnadsnämnden och finns färdigställd. 

• Håkan Damm som tagit del av sammanställningen informerar att det 

underlaget är omfattande men positivt. Det blir ett bra underlag när det är 

färdigställt. 
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6. Information: Ystads kommuns Landsbygdsstrategi 

• Andreas Andersson Kurdve informerar att arbetet med landsbygdsstrategin 

nu är i sin slutfas. Parterna som ingår i referensgruppen är överens om 

innehåll och struktur. 

• Landsbygdsstrategin är anmäld till Kommunstyrelsen sammanträde i 

februari. Därefter ska Kommunfullmäktige besluta om att anta strategin i 

mars.  

• Kvarstående arbete tills strategin ska antas är att arbeta fram en kortversion 

av strategin tillsammans med kommunens kommunikationsavdelning. 

Kortversionen ska utgöra en förenklad spegling av Ystads kommuns 

landsbygdsstrategi för att underlätta kommunikationen av dess innehåll.  

• Efter att strategin är antagen inleder kommunen arbetet med att genomföra 

strategins handlingsplan som består av aktiviteter och arbetssätt som 

behöver komma på plats för att förverkliga innehållet i strategin. 

• I anslutning till att strategin är antagen kommer Ystads kommun göra en 

detaljerad dragning om strategin för Byalagsrådet, förhoppningsvis redan 

vid nästkommande samrådsmöte. 

Inspel: 

• Henning Wittmeyer framför att samarbetet med kommunen i arbetet med 

landsbygdsstrategin har fungerat bra. Efter att strategin varit ute på remiss 

under sommaren 2021 har Ystads kommun visast samarbetsvilja och 

lyssnat in de synpunkter som funnits. I referensgruppen har samtliga parter 

varit lyhörda för varandras behov vilket har bidragit till att kompromisser 

kunnat göras. 

• Henning berättar att för Byalagsrådets del kvarstår två punkter i 

Landsbygdsstrategin som de vill framföra till politisk nivå att ta beslut om. 

Det är dels att Byalagsrådet önskar att det inkluderas en konkret och 

mätbar vision för kommunens landsbygdsarbete i förordet till 

Landsbygdsstrategin. Detta kan sporra kommunen att fortsätta 

omvärldsbevaka och vara på tårna kring hur arbetat med 

landsbygdsutveckling kan förbättras löpande. Henning exemplifierar utifrån 

Linköpings landsbygdsstrategi som uttrycker att Linköping ska vara en av 

Sveriges bästa landsbygdskommuner. Byalagsrådet önskar att det i Ystads 

kommuns landsbygdsstrategi ska stå att Ystad ska vara en av Skånes bästa 

landsbygdskommuner. 

• Hennings andra punkt är angående en kartbild som finns i Översiktsplan 

Kommunen Ystad 2030 där Kåseberga och Löderup är kategoriserade som 

”besöks- och säsongsorter”. Henning menar att denna beskrivning är 

orättvis för de som bor året runt i orterna och i stället bör det stå ”Boende, 

besöks- och säsongsorter”. Boende i Kåseberga och Löderup vill likställas 

med boende i kommunens övriga boenden och åtnjuta samma service och 

planering. 
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• Sofia Öreberg och Håkan Damm förtydligar att kategoriseringen finns för 

att belysa att orterna Kåseberga och Löderup behöver större stöd i relation 

till boende- och serviceorter från kommunen just eftersom det är så stor 

tillströmning av besökare på platserna.  

• Håkan Damm ska ta med frågan och diskutera med kollegor inom 

treklövern. 

7. Information Byaträffar 

• Andreas Andersson Kurdve repeterar vad Byaträffar är för något och 

informerar att kommunens test med nya dialogkonceptet Byaträffar har 

genomförts under hösten i Bjäresjö, Kåseberga och Glemmingebro. 

• Testerna ute i byarna är färdiga men testperioden fortsätter fram till 

årsskiftet. Det som kvarstår är att spika en bra process för hur kommunens 

investeringsmedel för särskilda landsbygdsatsningar ska prioriteras utifrån 

de inspel som inkommit, något som ska testas under december 2022. 

• Andreas berättar att Ystads kommun har sammanfattat vilka arbetssätt som 

fungerat bäst under testperioden i höst. Ett viktigt medskick är att det är 

väldigt positivt att kommunen tidigt samverkar och bollar om 

frågeställningarna med en kontaktperson för byalag eller annan 

organisation/förening som ansöker om Byaträff. Det har även fungerat bra 

att låta Byaträffen utgå från sökandens behov och frågor. Ystads kommun 

vill även i fortsättningen att antalet frågor som skickas in ska vara relativt få 

att allt ska hinnas med inom den angivna tiden. Frågeställningarna kan dock 

gärna vara tematiska och rymma fler underfrågor men det underlättar 

arbetet att fokusera Byaträffarna på ett färre antal fokusområden som byn 

vill utveckla. 

• Ystads kommun vill fortsätta erbjuda och utveckla Byaträffar. Under 2023 

är kommunens ambition att erbjuda sex byaträffar: tre på våren och tre på 

hösten. Byaträffarna i vår ska erbjudas under april-juni med ett 

sexveckorsintervall. 

• Information om ansökningsprocessen är ännu inte färdig. I väntan på att 

mer information kommer kan de som är intresserade av att ansöka om 

Byaträff 2023 börja fundera på frågeställningar redan nu. 

Inspel: 

• Byalagsrådet anser att tiden 17–19 på torsdagar för Byaträffar ska kvarstå. 

Det blir då inte för tidigt och då kan deltagare hinna hem från jobb etc. 

delta – samtidigt som det inte heller blir för sent på kvällen. 

8. Landsbygdspriset 

• Andreas Andersson Kurdve informerar att processen för kommunens 

landsbygdspris nu är på plats och tackar för alla bra inspel som inkommit 
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under arbetet. Nomineringsperioden drar i gång 5/12 2022 och avslutas 31 

mars 2023.  

• Det går att nominera en person, en förening, organisation eller ett företag 

som bor och verkar i Ystads kommun och som bidrar till en positiv 

landsbygdsutveckling i kommunen. 

• Nomineringen sker via ett formulär som hittas på 

www.ystad.se/landsbygdspriset. Där finns också mer information och 

kriterier att ta del av. 

• Prisutdelning kommer att äga rum någon gång i maj/juni 2023. Pristagare 

utses av en jury framtagen av Ystads Kommunfullmäktige.  

• Andreas önskar att byalagen hjälper till att sprida information om priset till 

boende i kommunens byar. Ystads kommun kommer även att sprida 

informationen i kommunens ordinarie kommunikationskanaler. 

• Prissumman är 10 000kr. 

9. Frågor Byalagsrådet 

Wifi- och internettillgång i byahus ägda av kommunen 

• Bussjöbygdens byalag har inför samrådsmötet inkommit med en fråga om 

huruvida kommunen kan erbjuda gästnät för internetuppkoppling i de olika 

kommunägda samlingslokalerna som finns i kommunen. 

• Bussjöbyggdens byalag önskar att gästnät erbjuds i samtliga kommunens 

samlingslokaler som är tillgängliga för allmänheten. Så är det inte i 

dagsläget. 

• Andreas Andersson Kurdve och Sofia Öreberg informerar att kommunen i 

dagsläget inte erbjuder gästnät i alla samlingslokaler, ofta för att det enligt 

avtal är hyresgästens ansvar att tillgodose internet till sig själva. 

• Andreas och Sofia har förståelse för att det blir krångligt om 

samlingslokaler står utan gästnät, särskilt om det är flera olika användare 

som nyttjar lokalen. 

• Ystads kommun tar med sig frågan. En punkt som lyfts i 

Landsbygdsstrategins handlingsplan är att samutnyttja kommun- och 

privatägda samlingslokaler. Det arbetet ska påbörjas efter strategins 

antagande och då kommer frågan kunna aktualiseras igen. 

10. Övriga frågor 

• Henning Wittmeyer gratulerar Håkan Damm till posten som ny ordförande 

för Samhällsbyggnadsnämnden. Han förmedlar även ett tack till avgående 

Per-Olof Lind för ett bra samarbete under hans tid som ordförande för 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

http://www.ystad.se/landsbygdspriset
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11. Nästa möte 

• Andreas Andersson Kurdve har efter detta möte kontaktat berörda 

politiker och tjänstepersoner som ska delta på nästa samrådsmöte. I samråd 

med Byalagsrådet bestäms det att nästa samrådsmöte ska äga rum 13 mars 

2023 klockan 15-17. 

12. Mötet avslutad 

• Håkan Damm förklarar mötet avslutat 

 

Antecknat av Andreas Andersson Kurdve 

Förvaltningskoordinator Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

 



Samrådsmöte med 
Byalagsrådet

2022-12-05



Dagordning

• Mötet öppnas 

‒ Kaffe finns serverat i entrén till Sessionssalen. 

• Orientering av det politiska läget inför mandatperiod 2023–2026. 

• Återkommande återkoppling om kollektivtrafik. 

‒ Andreas Andersson Kurdve informerar. 

• Återkoppling åtgärder inom Fokus Byarna. 

‒ Therese Waldehov informerar. 

• Inventering av Ödehus i kommunen. 

‒ Leila Ekman och Helena Regefalk informerar. 

• Information: Ystads kommuns Landsbygdsstrategi. 

‒ Byaträffar, prövoperiod 2022 och fortsatt arbete. 

‒ Landsbygdspriset. 

• Frågor Byalagsrådet: 

‒ Wifi- och internettillgång i byahus ägda av kommunen. 

• Övriga frågor. 

• Nästa möte 

• Mötet avslutas. 

‒ Julmackor serveras i matsalen på våning 3 i Nya Rådhuset efter mötet.



Kollektivtrafik
Pågående arbete

2022-12-01



• Nya tidtabeller finns tillgängliga på Skånetrafikens hemsida.

• Förslaget i grova drag

‒ Linje 570 försvinner och ersätts av linje 571 och 577.

‒ Linje 571: Ystad – Nybrostrand – Glemmingebro – Hammenhög – Simrishamn 

(längs väg 9)

‒ Linje 577: Ystad – Nybrostrand – Ingelstorp – Löderup – Borrby – Skillinge –

Simrishamn

‒ Linje 322/392 blir en linje 322 hela året. Inte längre kollektivtrafik till Hagestad.

• Många inkomna synpunkter på den nya tidtabellen.

• Problem för skolelever med tider, framför allt på morgonen, med 

linje 571 och 577. Skånetrafiken har på möte 1 dec lovat en tillfällig 

lösning för eleverna så att de ska komma i ”lagom” tid till skolan 

börjar kl. 8.00. Gäller från 11 december. Ystad kommun informerar 

eleverna.

• Vid nästa tidtabellsskifte i mars kan mer permanenta förändringar 

göras. Hör av er till Skånetrafiken med synpunkter.

Kommande förändringar 11 december 2022



• Tåg: 

‒ Spårspring är ett stort problem som orsakar mycket förseningar.

‒ Under perioden 26 november till 18 december är tågtrafiken avstängd mellan 

Ystad och Simrishamn för underhåll, bussar ersätter

‒ Trädsäkring Österlenbanan: Trafikverket har inventerat sträckan. Detaljerade 

studier pågår av hur t.ex. värdefulla träd ska hanteras.

‒ Skånetrafiken ser eventuellt en möjlighet om några år (prel december 2024) i 

peak-tid (morgon/eftermiddag) ha halvtimmestrafik sträckan Ystad-Tomelilla.

• Ingen ny information gällande plusresa-konceptet.

Övrigt pågående arbete



• Detaljerad information nästkommande möte

Kort info:

• En översyn har gjorts över de insatser som återstår från alla 

byavandring och Fokus By-dialoger som kommunen genomfört.

• Kopplat till arbetet har även Tekniska avdelningen kartlagt och 

förtydligat ansvarsfördelningen för de åtgärder som gjorts i byarna 

genom Fokus By-åtgärder

‒ Något som har efterfrågats på bland annat Byaträffarna.

• Ytterligare info nästa möte

Återkoppling Fokus Byarna och tidigare byavandringar



Inventering av ödehus i kommunen

• Motion om att inventera ödehus i kommunen

‒ Uppdrag från KF

• Kontakt med andra kommuner

• Genomförande



Inventering av Ödehus i kommunen



• Senaste referensgruppsmötet ägde rum 9/11. 

• Strategin ska redogöras och beslutas om i KSAU 

och KS i februari. Sedan följer beslut i 

Kommunfullmäktige.

• Fortsatt arbete just nu:

‒ Framtagning av kortversion (ca 2-3 sidor).

‒ Korrläsning och layout.

• Efter antagande:

‒ Påbörja arbetet att genomföra strategins handlingsplan.

• Henning visar två bilder

Information: Ystads kommuns Landsbygdsstrategi



LINKÖPING SKA VARA 

EN AV SVERIGES BÄSTA 

LANDSBYGDSKOMMUNER
Linköpings omland är en stor och viktig del av Linköpings 

kommun. Landytan utanför Linköpings tätort utgör 93 procent av 

kommunens yta och här bor 28 procent av kommunens 

befolkning. 

Tillsammans med tätorten bildar landsbygden envärdefull helhet; 

en sammanhållen kommun med goda möjligheter att bo och 

leva i alla delar av den.

I Linköpings kommuns landsbygdsstrategi lyfter vi de styrkor 

som finns på vår landsbygd, men också vad vi kan utveckla 

ytterligare. 

Målet är att skapa en attraktiv landsbygd för det goda livet på 

landet – för ett attraktivare Linköping.

Denna folder är en komprimerad kortversion av Linköpings 

kommuns landsbygdsstrategi. 

Du kan ta del av strategin i sin helhet på www.linkoping.se



Skriv: Boende, besöks och säsongsort



Vad är byaträffar – repetition:

• Bokningsbara möten för dialog i kommunens byar och orter där 

boende, tjänstepersoner och politiker deltar.

• Syftet är att Byaträffarna ska bidra till samsyn och 

informationsspridning samt att vara en metod för kunskapsinhämtning 

kring hur byarna och orter kan utvecklas.

• Utvecklingsinriktade idéer för kommunalägd mark som framkommer på 

Byaträffarna utgör underlag för fördelning av investeringsmedel för 

särskilda landsbygdsatsningar.

Byaträffar, prövoperiod 2022 och fortsatt arbete



• Ystads kommun har testat Byaträffar vid 3x tillfällen under hösten, i 

Bjäresjö, Kåseberga och Glemmingebro.

• Tack vare testperioden har vi kunnat pröva lite olika former för hur 

dialogen skulle kunna se ut. 

‒ Dels för att det ska fungera bra för de som är sökanden, men även för testa 

arbetsformen för de tjänstepersoner och politiker som deltar.

• Trots att byaträffarna är genomförda fortlöper testperioden till årets slut. 

‒ Formerna för hur återkoppling ska se ut samt process för fördelning av 

investeringsbudget för särskilda landsbygdsatsningar tittas fortfarande på.

Byaträffar, prövoperiod 2022 och fortsatt arbete



• Inspel och medskick kring testperioden hösten 2022

‒ I arbetet har det varit väldigt uppskattat med engagerade kontaktpersoner i 

samtliga Byalag som deltog. Stor tumme upp!

‒ Tiden 17-19 på torsdagar har fungerat, men kan justeras?

‒ Vi tycker att det fungerat bra att planera mötena utifrån sökandens behov och 

frågeställningar.

‒ Dock upplever vi att Byaträffarna har fungerat bäst när vi begränsat oss till 

färre antal frågor (4-6) med fokus på ortens framtida utveckling.

‒ Från kommunens sida bedömer vi att sex byaträffar per år är rimligt utifrån den 

interna och externa processen.

Byaträffar, prövoperiod 2022 och fortsatt arbete



• Vi vill fortsätta köra Byaträffar under 2023! Preliminärt kommer det att 

kunna ansökas om byaträff till april, maj och juni (6-veckors intervall).

• Information om ansökningsprocessen är inte färdigt ännu, men ni kan 

redan nu börja fundera på ifall ni eller någon annan 

organisation/förening i er by har något som skulle kunna lyftas på en 

träff.

‒ Att tänka på inför intresseanmälan:

‒ Fundera ut enstaka frågeställningar kring byns eller ortens utveckling som 

Byaträffen kan fokusera på.

‒ Byaträffen måste vara öppen för alla som bor i byn att delta på. 

‒ Kommunens investeringar kan endast göras på kommunal mark, kontakta 

gärna oss om du är osäker kring markägoförhållanden i din by.

Byaträffar, prövoperiod 2022 och fortsatt arbete



• Tack för inspel i somras kring landsbygdspriset

• Idag, 5/12 öppnar nomineringsperioden för 

landsbygdspriset.

‒ Fram till 31 mars 2023 kan man nominera en person, en 

förening eller ett företag som bor och verkar i Ystads kommun 

och som bidrar till en positiv landsbygdsutveckling i 

kommunen.

• www.Ystad.se/landsbygdspriset

• Prisutdelning kommer att äga rum någon gång i 

maj/juni.

• Vi ser fram emot att se alla era nomineringar ☺

Landsbygdspriset 

http://www.ystad.se/landsbygdspriset


• Wifi- och internettillgång i byahus ägda av kommunen. 

Frågor Byalagsrådet



• 13 mars 2023, klockan 15-17

Nästa möte


