
 
 
 
 
Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 
 
Tid: måndag 29 april, 2013, kl. 15.30–17.00 
 
Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  
 
 
 
Närvarande: 
Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 
Henning Wittmeyer, Snårestad 
Lars-Göran Nilsson, ordf. BLR Rögla 
Py Paavolainen, Rögla 
Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 
Anders Mårtensson, Sövestad 
Margareta L Nörregård, Hagestad 
Mats Höjeberg, Hammar 
Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 
Bo Björkman, Glemmingebro 
Anders Larsson, Glemmingebro 
Ove Söderling, Kåseberga 
Lars-Åke Holm, Svarte 
Lars Johansson, Svarte 
Flemming Eklund, Nybrostrand 
Lars Christersson, Nybrostrand 
Siri Greger, Löderup 
Sven-Anders Sölveborn, v.ordf. BLR, Snårestad 
Christel Jönsson, kommundirektör 
Kent Mårtensson, oppositionsråd 
Ewa Alwén, samordnare 
 
Gäst: 
Malin Thelin, Sveriges Radio 
 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande, föregående anteckningar 
Kent Mårtensson hälsar alla välkomna och tar över ordförandeskapet idag, Kristina Bendz är 
på stämma YIA (Ystad Industri AB), detta har mailats ut till alla. Föregående anteckningar 
läggs till handlingarna. Två frågor läggs till övriga frågor. 
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§ 2 Malin Thelin, Sveriges Radio 
Malin Thelin presenterar sig och att hon har ett kontor i Simrishamn. Hon kommer att ha olika 
projekt och kommer så småningom att intervjua dels ”byalagen” och dels olika företagare i 
byarna. Hon kommer att prioritera frågor kring: landsbygd, natur och miljö, Lämnar sitt 
visitkort. Frågan kommer upp om hon ska stanna kvar under mötet och det beslutas att hon 
ska.  
 
§ 3 Samverkansdokument 
Detta dokument tillkom 1988 och har omarbetats ett antal gånger. Sven-Anders Sölveborn, 
Lars-Göran Nilsson, Kristina Bendz och Kent Mårtensson har tillsammans gått igenom 
dokumentet. Byalagen har fått dokumentet utskickat och dokumentet godkännes. Ewa Alwén 
ska lämna detta för godkännande i KS. 
 
 
§ 4 Cykelvägar 
Hammar  Kåseberga, fortfarande inget besked från förstudien. Kommunen har ett möte med 
Trafikverket den 13 maj och då kommer kommunen att ta upp frågan igen. 
 
Cykelvägen Ystad-Nybrostrand sträckan från Soldattorpet till Nybrostrand tycker många att 
det är obehagligt att cykla på kvällstid eftersom bilisterna inte ”bländar av” och det finns en 
hög kant som avgränsning. Finns det möjlighet till reflexer på kanten. Kommunen tar denna 
fråga med sig till Trafikverket. 
 
§ 5 Fiberanslutning uppföljning/mötesrapport 
Sven-Anders Sölveborn informerar. Nedan text är från S-A S. 
 
”Inlägg med sammanfattning som beslutades om att ingå i punkten Bredbandsanslutningen i 
protokollet vid Samrådsmötet 2013-04-29 med kommunalråd, kommundirektör och 
Byalagsrådet i Ystad Kommun. 
 
Efter uppföljningsmöten med Ystad Energi AB 8/11- 12 (Ulf Östrand och Karin Lintrup) och 
Teleservice AB 21/3 -13 (Claes Andersson) vidhåller vi i Byalagsrådets 
bredbandsreferensgrupp (Sven-Anders Sölveborn, sammankallande, Fleming Eklund, Fredrik 
Bothén, Henning Wittmeyer, Bruno Beijer och Lars Tibell) och hela Bylagsrådet vid senaste 
mötet 8 april 2013 att, 
 
1) den fiberoptiska bredbandskabelanslutningen är det viktigaste landsbygds- och 
kommunutvecklingsärendet i vår levnadstid, att det är en infrastrukturfråga (vilket alla 
tillfrågade politiker lokalt och nationellt intygat), där samhället har huvudansvaret för 
implementeringen; således den största infrastrukturprocessen för framtiden, 
 
2) vår välmotiverade önskan är att a) stimulera till en snabbare utbyggnadstakt (= tempot) 
och b) få med alla presumtiva användare i inkopplingen (= täckningen) i hela kommunen. 
 
3) från ett gyllene utgångsläge med ett utgrävt kommunstomnät för ett antal år sedan håller 
Ystad Kommun på att schabbla bort dessa möjligheter då man via ett beslut i 
Kommunfullmäktige 2010 satt sig i knäet på affärsdrivande kommunägda bolaget Ystad 
Energi AB, som presenterat pedagogiskt oförnuftiga hinder för anslutningen (på 
landsbygden) i stället för enkla marknadsföringslockmedel genom Sveriges högsta 
anslutningsavgift (25 000:- för grävning bara till tomtgränsen) och krav på först 65 % 
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anslutningsgrad, sedan 50 % och nu 37 %, senaste tiden 7/20, alltså justerat efterhand vilket 
tyder på en initial missbedömning av hushållen i anmälningar för respektive område för att 
göra utgrävningen, och dessutom begärande att byborna och byalagen skall stå för 
rekryteringen av hugade hushåll. Trots detta presenterar YE AB genant låga anslutningsantal 
hittills med i november 429 och i tidningsartikel nyligen angivet 530 inkopplade hushåll i sitt 
Öppna stadsnät av Ystads 17 000 möjliga! På direkt fråga anger dessutom Ulf Östrand på 
mötet att man är nöjd med denna utbyggnadstakt, som stämmer med YE:s planering, liksom 
med anslutningsavgiften på 25 000:-!! Och då skall man som bakgrund veta att i den 
nationella bredbandsstrategin utgången från regeringskansliet anges att 90 % av befolkningen 
skall ha tillgång till bredband år 2020 (40 % år 2015), medan Region Skåne har ännu högre 
mål med 95 % anslutna! Med nuvarande premisser når i man Ystad Kommun inte de som 
egentligen mest behöver bredband framöver ur samhällsservicesynpunkt, nämligen sjuka, 
gamla och ekonomiskt lägre bemedlade. Att läsa i nämnda artikel uttalande från YE:s 
marknadsförare ”att alla hushåll inom kommunen skall ansluta sig … är inget man strävar 
efter” visar på en pinsam omedvetenhet, så att man tar sig för pannan! 
 
4) bredbandsutbyggnaden inte är ett ekonomiskt riskprojekt, knappast på kort sikt och alls 
inte på längre sikt, varför det verkar heltokigt att det i kommunfullmäktigebeslutet står 
explicit att ”ej skattemedel” skall krävas och att det skall vara en ”efterfrågestyrd 
utbyggnad”. Då har man inte riktigt tagit sitt samhällsansvar på allvar och insett dimensionen 
av denna infrastrukturåtgärd. Enligt U. Ö. på YE AB skulle en utbyggnad till alla som skulle 
kunna önska en anslutning idag (50 % av alla) totalt kosta i kommunsammanhang måttliga 
200 miljoner kronor (jämför badhus- och arenabygget), vilket har signalerat för oss att vi i 
BLR vi skulle kunnat medverka för att låna upp dessa pengar… och en smartare finansiering 
inkluderande t.ex. mer brukaravgiftsuttag kunde övervägas. Den private aktören Teleservice 
AB, som erbjuder ett mer fördelaktigt alternativ med 15 000:- för anslutningen (och säger sig 
nöjd med detta pris) då ända in i huset inklusive ansvaret för själva terminalen där, anger 
dock att man där utnyttjar sin kapacitet för fullt och kan inte ta sig an mer (för tillfället i alla 
fall). Den utfästelse om samarbete mellan YE och Teleservice har ej kommit till stånd som 
utlovats och dessa båda bolag har dessutom konkurrerande utbyggnationer i flera av de 
aktuella byarna, vilket man från YE AB:s sida från början till oss angivit inte skulle ske, utan 
att var och en byggde ut i ”sina” byar. 
 
5) kommunledningen tar tillbaka initiativet och styr upp utbyggnadsprocessen genom nya 
stimulerande, tydliga och pragmatiska direktiv med angivna måltal. På förfrågan över hela 
Sverige påpekas vikten av ett politiskt agerande för att få tillstånd en adekvat 
utbyggnadssituation och vi i BLR häpnar över den flathet och ofattbara passivisering som 
ansvariga politiker här i Ystad uppvisat i detta avgörande spörsmål. Självklart måste 
kommunen snarast införa en bredbandsstrategi (motion om detta finns, ”sent ska syndaren 
vakna”) och en kapacitetsökning i utbyggnaden krävs. Bredbandsutbyggnaden har dessutom 
inga partipolitiska skiljelinjer och samtliga politiker har alltså angivit att det är ett 
infrastrukturärende; det är en strategisk investering, som är nödvändig för framtida 
samhällsfunktion och –service (jämför aktuell fråga om äldre hemmaboendes larm). Vi har 
inte en aning idag om vad bara inom några få år kan ha utvecklats i funktioner som kräver 
bredbandskapacitet”. 
 
Kent Mårtensson informerar om att det ska göras en Bredbandsstrategi. Det finns en motion. 
Ta fram denna och bifoga till byalagen. 
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§ 6 Sotning 
Upphandlingen är genomförd och har överklagats men är nu klar. Det inlämnades fem anbud. 
All information finns på SÖRF, Sydöstra Skånes Räddningsförbund, läs mer 
http://www.sorf.se/sorfsite.nsf/alldocuments/157659C22BC7A476C1257AC3003C33BF 
http://www.sorf.se/sorfsite.nsf/alldocuments/C9FD60E7AE854555C1257B64005C326B 
 
Du kan ansöka om egensotning. 
 
§ 7 Övriga frågor 
”Fokus på byarna” frågan kom upp om det finns speciella medel som är avsatta till detta. 
Detta är en fråga till SAMnämnden. 
Farthinder vid västra infarten i Ystad (kyrkogården), är detta ok? Stor olägenhet för lastbilar, 
bussar och framförallt ovälkommande för turisterna med husvagnar och husbilar. Kommunen 
tar denna fråga med sig och återkommer. 
 
Att bjuda in förvaltningschefer och bolagens vd till Samrådsmöten. 
 
 
§ 8 Mötets avslut, nästa möte 
Kent Mårtensson tackar för ett bra och givande möte. 
 
Nästa möte måndag den 7 oktober kl. 16.00, Nya Rådhuset, sessionssalen. 
 
 
 
Önskar Alla En Härlig Vår och Sommar!  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
//ewa// 
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