
 

 

 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

 

Tid: tisdag 20 maj, 2014, kl. 15.00–17.30 

Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  

 

Närvarande: 
Henning Wittmeyer, Snårestad 
Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 
Sven-Anders Sölveborn, vice ordförande BLR, Snårestad 
Lars-Göran Nilsson, ordförande BLR, Rögla 
Mats Höjeberg, Hammar 
Sven-Erik Mårtensson, Hammar 
Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 
Pål-Christer Pålsson, Sövestad 
Gunnar Geijer, Bussjö 
Margareta Nörregård, Hagestad 
Lars-Åke Holm, Svarte 
Owe Söderling, Kåseberga 
Per-Eric Vestman, Kabusa 
Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 
Anders Larsson, Glemmingebro 
Karin Lindberg, Löderup 
Lars Christersson, Nybrostrand 
Anna-Leena Jarva, Stora Herrestad 
Stefan Blom, Stora Herrestad 
Börje Andersson, Ingelstorp 
Kent Mårtensson, oppositionsråd 
Kristina Bendz, kommunalråd 
Leila Ekman, stadsarkitekt 
Kerstin, Wulff, förvaltningschef SAM 
Ewa Alwén, näringslivssamordnare o företagslots 
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Gäster: 
Hanna Tell, planarkitekt 
Annica Bråhäll, Ystad-Österlen Miljöförbundet 
 
 
 
1 § Mötets öppnande, föregående anteckningar 
Kristina Bendz hälsar alla välkomna. Föregående anteckningar läggs till 
handlingarna. Punkt 7 utgår i dagordningen. 
 
2 § Visionsarbetet och läget när det gäller fiberutbyggnaden 
Vision 2030 Ystad ska vara en ”paraply” för kommunens arbete, ett 
styrdokument. Denna kommer att revideras vid valperioder. 
Byalagen tycker att införandet av bredband har tappat tempo.  
Kent Mårtensson lämnade in en motion 2012, bifogas angående en 
bredbandsstrategi (finns ingen hitintills). Förslag från byalagen att Kent 
Mårtensson ska lämna in en ny motion för att få en handlingsplan. 
Andra förslag från byalagen är att så fort kommunen gräver, lägga ner rör. Detta 
gör redan kommunen. Kan man ha en ”fiberlots” i kommunen? 
Christel Jönsson, kommundirektör och Jessica Fredson Vd Ystad Energi har 
påbörjat processen med framtagande av en Bredbandsstrategi. 
 
3 § Hastigheter i byn – sänka hastigheten, vad händer? 
Kommer överens om att alla byalagen ska sammanställa sina önskemål som 
berör frågor vad gäller Trafikverket (vägar). Maila dessa till Ewa Alwén. OBS 
de byalag som inte vill ändra på hastigheten i byn.  
Kommunen har idag på fm haft ett möte med Trafikverket. Bifogar 
anteckningar. 
 
4 § Landsbygdsriksdagen – deltagandet 
Sven-Anders Sölveborn, vice ordförande i byalagsrådet var ensam från Ystads 
kommun i Gävleborg, Landsbygdsriksdag 2014. 
S-A S kommer att sammanställa material och maila till Ewa Alwén, läggs ut på 
ystad.se/byalag/landsbygdsriksdag. 
 
5 § Röjning efter nerklippning av grenar längs vägar 
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På flera ställen där Trafikverket har klipp är det otroligt skräpigt.  Beslutar att 
byalagen tar foto och mailar till Trafikverket och ställer frågan om vem som ska 
”städa”. 
 
6 § Hundbajspåsar – vad göra? 
Flera av byarna har problem med detta. Påsarna kastas i naturen. 
Ett förslag kom upp att ställa ett antal extra sopkärl, vilka töms 1 ggr/månad. 
Kerstin Wulff tar denna fråga med sig. 
Det finns ett nämnds beslut att inte hämta speciella ”hundbajs-kärl” i byarna. 
Eventuellt låta Snårestad vara ett ”pilotprojekt”. 
 
8 § Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för insatser i byarna 
jämfört med staden? 
Kristina Bendz informerar om att det bl.a. har det investerats i skolorna i 
Löderup, Glemmingebro och Köpingebro, de senaste fyra åren. 
Beslutar att bjuda in Marcus Nilsson, ekonomichef till nästa möte, hösten 2014. 
 
Hanna Tell, planarkitekt informerar om ”Fokus på byarna”, Svarte är klart och 
nästa by är Löderup. Länk till ”Fokus på byarna” http://www.ystad.se/boende--
miljo/planer-och-program-/fokus-pa-byarna/ 
Budget för 2014 är 500 000 och för 2015 4000 00. Det kommer också att finnas 
möjlighet för andra byar att ansöka om medel (max 50 000 per år) för fysiska 
förbättringar i byarna, dessa förbättringar får inte vara förenade med framtida 
driftskostnader. Inkomna ansökningar gås igenom av en arbetsgrupp på SAM-
förvaltningen och tas sedan upp i SAM-nämnden för beslut.  All information 
kommer att läggas ut på ystad.se samt ansökningsblankett. Ansökan ska vara 
inskickat senast 29 augusti, 2014 och det är Samhällsbyggnadsnämnden som 
fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas. Bifogar ansökan. Glöm inte 
att växla upp med Leader 
http://www.leaderskane.se/2.cd1771b11927f1f0c6800081562.html 
 
9 § Miljöförbundet – anslutning av avlopp 
Information av Annica Bråhäll, miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, vilket är en tillsynsmyndighet. 
Bifogar ”Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?” 

Samt svar och information nedan från Annica Bråhäll, 
annica.brahall@ystadosterlenmiljo.se  0417-57 35 26. 
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 ”Ystad-Österlenregionens miljöförbund är en sammanslagning av de tre miljö-
och hälsokontoren från de tre kommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn.  

Vi bildades 2009 och ägs av de tre kommunerna. Vårt kontor är beläget i 
Tomelilla bredvid Räddningstjänsten.  

Vi är en ren tillsynsmyndighet och arbetat följaktligen med tillsyn och 
prövningsärenden för olika verksamheter inom miljö, hälso- och 
livsmedelstillsyn.  Djurskyddstillsynen har gått över till länsstyrelsen.  

Vi har tillsyn över allt från restauranger till reningsverk och har även hand om 
klagomål och en mängd andra ärenden.  

Vi arbetar däremot inte med de ”mjuka” frågorna då de tjänsterna finns kvar i 
respektive kommun som miljöstrateger, kommunekologer och energirådgivare.  

Jag, Annica, arbetar med enskilda avlopp och blev tillfrågad att närvara då 
frågan handlade om avlopp.  

Vi inventerar område för område för att alla skall kunna behandlas lika, inom 
samma tidsrymd och att det skall finnas en chans att få en sammanställning över 
vilket behov det finns för att bygga ut kommunalt avlopp till de enskilda 
områdena. Underlaget diskuteras med kommunernas VA-enheter. I första hand 
är det om det finns några utbyggnadsplaner för kommunalt VA i området. Om 
det inte finns kan man bilda en gemensamhetsanläggning och i sista hand kan 
man anlägga enskilt avlopp.  

Vi har en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en Vattenplan för Ystads 
kommun och den är tänkt att vara till stöd för planering och överblick över 
vatten och avlopp för kommunen. Den beräknas vara klar 2016.  

Den egentliga frågan, angående avlopp, som jag var kallad till mötet för 
handlade om kommunal utbyggnad vilket jag förklarade inte vi på 
miljöförbundet har hand om. Det är VA-enheten i Ystad kommun som äger den 
frågan. Det bestämdes att ett möte skulle anordnas mellan VA-enheten, 
frågeställaren och eventuellt miljöförbundet. 

Vi har inte tillsyn över VA-enheten på kommunen, det är länsstyrelsen som har 
det ansvaret och de kan arbeta tvingande för kommunen enligt LAV. Lagen om 
allmänna vattentjänster.  
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För kännedom har VA-enheten, miljöförbundet och länsstyrelsen i Skåne län 
sammanträtt för att utreda verksamhetsområden och områden som är av 
intresse för framtida utbyggnad.” 

 
 
10 § Övriga frågor 
Diskussioner kring parkering i centrum. 
Beslutar att bjuda in Citygruppen till nästa möte. 
Byalagsrådet är inbjudna till SAM-presidiet den 6 augusti.  
Mjukare vatten har börjat pumpas ut från vattenverket i Nedraby. Läs mer om 
detta http://www.ystad.se/kommun--politik/nyheter/kommunen-
informerar/mjukare-vatten-nar-ny-avhardning-trimmas-in/ 
 
 
Mötets avslut, nästa möte 
Kristina Bendz tackar för att bra möte. 
Nästa möte måndag 20 oktober, kl. 15.00, Nya Rådhuset, sessionssalen. 
 
 
 

 

Önskar alla en Härlig Sommar! 
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