
  
   

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

Tid: måndag 26 september, 2016, kl. 15.00–17.00 

Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  

 

Närvarande:  

Sven-Anders Sölveborn, v.ordf. BLR, Snårestad 

Fleming Eklund, Nybrostrand 

Jan Ryd, Nybrostrand 

Henning Wittmeyer, Snårestad 

Anders Larson, Glemmingebro 

Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 

Ann-Helén Hallin, Köpingebro 

Bengt Olhagen, Löderup 

Anita Hammar, Kåseberga 

Bengt Isacsson, Kåseberga 

Lars Johansson, Svarte 

Patrick Leijon, Svarte 

 

Ystads kommun: 

Kent Mårtensson, kommunalråd 

Kristina Bendz, oppositionsråd  

Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Ralp Hargemyr, tf. teknisk chef 

Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 

 

Gäster: 

Carina Barthel, miljöchef Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

Sofie Wedin, planarkitekt 

 

 

 

 



1. Mötets öppnande 

 En tyst minut hålls för att hedra minnet av Ewa Alwén.  

 Byalagsrådet önskar att föregående mötesanteckningar ska finnas med i dagordningen och 

lyftas vid samrådsmötena. 

 Jonas Rosenkvist informerar om Anneli Bergströms roll vid samrådsmötet samt hennes vidare 

kontakt med byalagsrådet.  

 

2. Hur hanterar miljöförbundet en anmälan? 

 Carina Barthel meddelar att hanteringen ser olika ut beroende på vad det är för ärende.    

 Anders Larson beskriver en incident med besprutning av vete i Glemmingebro. 

 Anmälan till Miljöförbundet har gjorts.  

 28 dagars karenstid. Varför? 

 Carina Barthel känner inte igen ärendet men tar det vidare. Fortsatt kommunikation med 

Anders Larson i ärendet.  

 

3. Projektpengar i fokusprogrammet och beslutsprocessen 

 Planarkitekt Sofie Wedin informerar om hur beslutsprocessen ser ut samt vilka kriterier som 

skall uppfyllas.  

 Byalagsrådet anser att ändringen i processen är olycklig och har önskemål om en 50/50 

fördelning av projektmedlen.  

 Kent Mårtensson meddelar att det finns möjlighet att se över processen igen. 

 Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har även fått information kring detta. 

 Sofie Wedin betonar att ansökan sker i fråga om åtgärder och inte pengar. Ingenting stryks 

men för tillfället ligger man efter med åtgärder för beviljande ansökningar.  

 Jonas Rosenkvist återkommer med svar om möjlig justering. 

 Sofies presentation läggs som bilaga till protokollet. 

 

4. BLR referensgrupp ”Trafik & Miljö”  

 Byalagsrådet önskar medverka vid möten med Trafikverket.  

 Kent Mårtensson påpekar att mötena redan representeras utav många och ser ingen möjlighet 

till att byalagsrådet kan medverka vid dessa möten.  

 Byalagsrådet föreslår ett ”förmöte” (Trafik & Miljö-gruppen och Ystads kommun) innan 

kommunens möten med Trafikverket.  



 Jonas Rosenkvist kommunicerar detta förslag vidare och återkommer till Anders Larson, 

Glemmingebro  

 Byalagsrådet önskar även få information i ett tidigt skedde samt medverka i diskussionerna 

gällande hastigheterna i byarna.  

 Ystad kommun meddelar att samtliga önskemål/åtgärder som kom fram vid byvandringarna 

kommer att presenteras för TRV vid nästa möte den 15 november 2016.    

 Diskussion kring hastighetsbegränsningarna i byarna och uppsättning av hastighetsskyltar, 

bland annat i Snårestad. 

 Ralp Hargemyr tar med sig frågan gällande uppsättning av skyltar.  

 Svaret blir detsamma som Kristina Bendz meddelat vid samrådsmötet; att en 

hastighetsöversyn skall göras under 2017 och att den får visa vad det resulterar i.  

 Sven-Anders Sölveborn lyfter problematiken med nedskräpning utefter vägrenar och 

bristfälliga åtgärder från de som är ansvariga. Även andra representanter i byalagsrådet delar 

Sven-Anders uppfattning.  

 Vems ansvar beror på vilken väg det gäller. Ystads kommun eller Trafikverket?  

 

5. Ärendeprocessen – Hur bereds ärenden och hur sker feedback? 

 Sven-Anders Sölveborn förklarar vad som tidigare har varit överenskommet. 

 Svaren på ärendena dröjer eller uteblir. 

 Byalagsrådet menar att processen går fortare vid inlämning av medborgarförslag.  

 Jonas Rosenkvist poängterar att ärendena behandlas med samma prioritet som ett 

medborgarförslag.  

 

6. Byvandringarna 

 Sven-Anders Sölveborn påpekar att processen kring protokollen vid byvandringarna har sett 

annorlunda ut än vad som tidigare avtalats.  

 Jonas Rosenkvist förklarar hur processen fungerat denna gång och att representanter från 

Samhällsbyggnad har varit på plats vid samtliga byvandringar.  

 Samtliga protokoll har skickats ut till byalagen ett par dagar efter byvandringarna och endast 

ett par små justeringar har behövts göras.   

 Kent Mårtensson meddelar att enkla åtgärder som framkommit under byvandringarna kommer 

att utföras så snart som möjligt.  

 

 



7. Övriga frågor 

 Sven-Anders Sölveborn anmäler rapporten från Landsbygdsriksdagen 2016 på Gotland. 

 Rapporten läggs som bilaga till protokollet.  

 Bengt Isacsson efterfrågar resultatet från sommarens fordonsmätning i Kåseberga.  

 Ralp Hargemyr tar med sig frågan tillbaka till tekniska avdelningen 

 Ralp Hargemyr meddelar att en sammanställning över byalagsåtgärderna håller på att 

sammanställas. 

 Sammanställningen av byalagsåtgärderna kommer att skickas ut innan byalagsrådets nästa 

möte den 21 november 2016. 

 

8. Nästa möte 

 Nästa möte bestäms till onsdagen den 7 december kl. 15.00 på Nya Rådhuset, sessionssalen. 

 Efter mötet kommer det att bjudas på mat och dryck. 

 Anmälan skickas till anneli.bergstrom@ystad.se senast den 30 november. 

 

9. Mötets avslutning 

 Kent Mårtensson avslutar mötet 
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