
 

 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

Tid: måndag 20 oktober, 2014, kl 15.00–17.30 

Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  

Närvarande: 
Lars-Göran Nilsson, ordförande BLR, Rögla 
Sven-Anders Sölveborn, vice ordförande BLR, Snårestad 
Henning Wittmeyer, Snårestad 
Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 
Ann-Christin Karlsson, Örum 
Göran Jacobsson, Hagestad 
Margareta L Nörregård, Hagestad 
Bo Björkman, Glemminge 
Anders Larson, Glemmingebro 
Gunnar Geijer, Bussjö 
Stefan Jönsson, Bussjö 
Marcus Nilsson, Ystads kommun 
Pål-Christer Pålsson, Sövestad 
Nils-Erik Erlandsson, Hunnestad 
Lars Christersson, Nybrostrand 
Lars Johansson, Svarte 
Eva Söderling, Kåseberga 
Bengt Isacsson, Kåseberga 
Bengt Olhagen, Löderup 
Ann-Christine Larsson, St Herrestad 
Stefan Blom, St Herrestad 
K-Å Lindhe, Kabusa 
Ann-Helén Hallin, Köpingebro 
Fleming Eklund, Nybrostrand 
Mats Höjeberg, Hammar 
 
Ystads kommun 
Kent Mårtensson 
Kristina Bendz 
Leila Ekman, stadsarkitekt 
Gustaf von Seth 
Lotta Larsson (istället för Ewa Alwén) 
 
Gäster 
Marcus Nilsson, ekonomichef 
Sofie Wedin, planarkitekt 
Niklas Tengheden, planarkitekt 
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1. Mötets öppnande, anteckningar från föregående möte 
 
Kristina Bendz (KB) hälsar alla välkomna.  
 
KB konstaterar att alla närvarande önskar hastighetsgräns 40 km/h. KB informerar om att 
detta är fullt möjligt men att det kräver en beredning. Ystads kommun framför ärendet till 
myndighetsnämnden. 
 
Föregående mötes anteckningar läggs till handlingarna. 
 
 
2. Plattform för samråd 

Byalaget framförde kritik om att Ystads kommuns och Byalagsrådets gemensamma 
samrådsplattform är föråldrad och att kunskapen om den måste spridas internt. KB informerar 
kommundirektören om att dokumentet ska kommuniceras ut i organisationens förvaltningar. 

Kommentar byalagsråd: 

Punkt 2. Plattform för samråd, skall vara ”samverkan” och i första styckets rad 2 är ordet ”föråldrad” 
felaktigt och sades väl inte på mötet – i själva verket är de reviderade i början av år 2013 efter 
separat möte också mellan BLR-presidiet och Kristina B.+ Kent M. 

Ett annat önskemål är att kunskap om den kompetens som finns i Byalagsrådet kan spridas 
bättre i kommunen.  

Byalagsrådet önskar att utskick av dagordning sker tidigare än i dag så att man får möjlighet 
att förbereda mötespunkterna bättre. 

Kommentar byalagsråd: 

I tredje stycket var det inte tal om, som det står, att dagordningen skulle skickas tidigare, utan att 
(som det finns angivet i Plattformen) kallelserna till kommunens alla nämndmöten skall skickas till 
BLR:s kontaktlista för kännedom, så att vi kan vara uppdaterade i frågor som rör landsbygden och 
kunna agera från vårt håll i förekommande fall. Detta har inte skett nu på ganska lång tid, vilket är 
märkligt, eftersom det fungerat väl tidigare. 

Slutprotokoll från senaste mötet kommer inom kort, inklusive åtgärdsplan. 

Kommentar byalagsråd: 

I fjärde stycket ”Slutprotokoll …” refererar inte till ”senaste mötet” utan till de genomförda 
byavandringarna i år. 

Informationen om Byalagsrådet, inklusive stadgar, beskrivnings av rådets roll samt hur man 
arbetar ska finnas tillgängligt på ystad.se. Lotta Larsson ser till att informationen uppdateras.  
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3. Markus Nilsson presentation om skatteutjämningssystemet 

Markus Nilsson informerar om hur utjämningssystemet fungerar och vilka ekonomiska 
förutsättningar och fördelningsprinciper som råder i Sverige och för Ystad specifikt. Markus 
presentation samt befolkningsstatistik och befolkningsprognos 2014-2030 som kan vara av 
intresse, bifogas med detta protokoll. 

Det diskuterades om var gränsen för respektive by dras i den statistiska sammanställningen 
som Markus presenterar. Ystads kommun tar reda på detta och återkopplar. Frågan ställdes 
om det finns en risk för att invånare som inte bor inom dessa gränser inte syns i statistiken? 
Och vilka effekter får det i så fall när kommunen planerar för nya skolor och särskilda 
boenden av olika slag. 

Några i byalagsrådet var även intresserade av hur inkomstfördelningen ser ut mellan byarna. 

Kristina Bendz föreslår att förvaltningscheferna för Barn och Utbildning samt Social omsorg 
bjuds in till ett samrådsmöte för att berätta om hur de arbetar med sin långsiktiga planering 
och med vilket underlag. 

KB informerar om att detta är den statistik Ystads kommun har tillgång till idag. Önskar 
byalagsrådet ytterligare siffror går det bra att specificera vilka så kan dessa köpas av 
Statistiska Centralbyrån. 

 

4. Kent Mårtensson har ordet  

Kent Mårtensson (KM) berättar om hur arbetet löper på i dagsläget. Inget är i skrivande stund 
beslutat, ingen budget klubbad. KM berättar att man inte har för avsikt att ”vända upp och 
ner” på den kommunala verksamheten. Han betonar dock vikten av att slå av på takten vad 
gäller investeringsnivå.  

KM redogjorde för prioriterade områden för framtiden: 

• Bostadsbyggande 
• Ungdomsarbetslöshet 
• Utbildning för unga men också det livslånga lärandet 
• Satsning på högre personaltäthet inom äldrevården, framförallt nattbemanning 
• Ta bort kostnaden för hjälpmedel 

 

Övergripande mål: 

• Främja befolkningsökningen genom att stärka varumärket Ystad (attraktiva bostäder är 
en viktig del i detta) 

• Kultur, fritid, film är viktiga näringar för Ystad 
• Miljö 
• Företagande och jobb 
• Mer samverkan mellan olika aktörer i kommunen 
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• Trygghet och välfärd, alla har rätt till mer än en chans till i livet 
• Demokrati och delaktighet 

 

Fibernät 

Frågan om fibernätsutbyggnaden diskuterades och någon undrade varför det tar så lång tid. 
Kent Mårtensson och Kristina Bendz informerade om att Ystad kommun ligger långt fram vad 
gäller utbyggnaden jämfört med andra kommuner. Trots detta önskar man att det kunde gå 
snabbare. Målet är att 95 % av befolkningen i Ystads kommun ska erbjudas tillgång till 
fibernät år 2020. 

KB informerade om ett möte med Länsstyrelsen och deras principer för prioritering av 
investeringsområden vad gäller fördelning av pengar inom ramen för LLU (Lokalt ledd 
utveckling).  

Kommentar byalagsråd: 

Under rubriken ”Fibernät” på sidan 3 är andra styckets ”KB informerade …” malplacerat eftersom 
fördelning av pengar inom ramen för LLU (skall egentligen skrivas LLU-Leader, alltså enligt 
Leadermetoden) inte har någon bäring alls på fibernätsutbyggnaden, utan medel från detta stora 
projekt beslutas efter Leaderprinciper, som fastslås i ett ramverk och en strategi, som för nästa 
period 2014-2020 just nu håller på att färdigställas (och där jag ingår i strategireferensgruppen och i 
styrelsen LAG för Leader Ystad-Österlen hittills). 

Läs mer om stöd till bredbandsutbyggnad på Länsstyrelsens webbsida. 

 

En fråga från rådet gällde vad som hände med fibernätsanslutningen i exempelvis Örum. 
Dröjsmålet beror på att de 193 mkr som är avsatta för utbyggnaden inte går att betala ut förrän 
i maj 2015 (p g a av valutfallet).  

E-strategi 

Ystads kommun informerade kort om den e-strategi som en arbetsgrupp bestående av 
kommundirektör samt representanter från it-avdelning och Ystad Energi, arbetar med.  

E-tjänster/24-timmarsmyndigheten 

Ystads kommun informerade även om arbetet med e-tjänster och 24-timmarsmyndigheten. 
Detta är en utökad tillgång till kommunens service och tjänster dygnet runt, årets alla dagar. I 
mitten av januari 2015 kommer första versionen av denna medborgarportal att lanseras.  

 

5. Fokus på byarna 

Planarkitekt Sofie Wedin informerade om projektet Fokus på byarna. Projektet i Svarte är 
genomfört och har resulterat i ett åtgärdsprogram som syftar till att förbättra/utveckla 
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framförallt den fysiska miljön. Fokus på Löderup har startat och i den första byaträffen deltog 
cirka 40 personer. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om att tilldela byarna 500 000 kronor för åtgärder. Av 
dessa är 230 000 kronor avsatta till Svarte 

Sofie Wedins presentation bifogas detta protokoll. 

Sofie Wedin informerade även om att sex av nio sökande byar har blivit tilldelade pengar för 
åtgärder i respektive by. Byarna är: 

Glemminge 
Byggnation av trappa för att öka tillgängligheten till promenadslinga (1 av 2 sökta projekt), 
cirka 10 000 kr (exakt summa saknas) 
Ingelstorp  
Trädbelysning som ersätter kommunens tidigare belysning i Akaciaträdet vid Sparbankshuset, 
cirka 15 000 kr (exakt summa saknas men är under utredning) 
Kåseberga  
Plantering av 10 träd längs Ales väg, 50 000 kr  
Snårestad  
Nytt staket, belysning och vattenutkastare för skridskoåkning inom byahusets tomt, 50 000 kr 
Stora Herrestad  
Boulebana, 24 600 kr 
Nybrostrand 
Anläggande av skateboardramp och basketplan, 50 000 kr. 
 
Total summa: 199 600 kr 
 
Övriga investeringar: 50 000 kr föreslås övergå till Ystads kommun och öronmärkas till 
förbättringar i kommunens bygdegårdar utifrån ansökan från Bussjö byalag. Vilka 
bygdegårdar som ges medel, och hur mycket, beslutas av fastighetsavdelningen. 
 

Stadsarkitekt Leila Ekman informerade om att det krävs någon form av verifikation för 
utbetalning av medel. Byalagen kan kontakta Sofie Wedin (sofie.wedin@ystad.se), telefon 
0411- 57 78 44 vid frågor kring utbetalningar. Detta bör kunna lösas på ett smidigt sätt. 

 

6. Cykelstrategi 

Planarkitekt Niklas Tengheden presenterade kort kommunens arbete med en Cykelstrategi 
och den analys han arbetar med för att se vilka möjligheter det finns att utveckla cykelnätet på 
landsbygden med hjälp av befintliga vägar (även stigar, grusvägar osv). I detta arbete är 
byalagens lokalkännedom viktig.  
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Ystads kommun önskar gärna att byalagen skickar sina tips och synpunkter angående detta till 
Niklas Tengheden (niklas.tengheden@ystad.se). 

En möjlighet vad gäller utvecklingen av cykelvägar är att gå samman och ansöka om pengar 
inom ramen för LLU (Lokalt ledd utveckling). 

KB informerade om att Trafikverket säger nej till en skylt som varnar för att cykelvägen tar 
slut före Hammar. 

Kommentar byalagsråd: 

Samma sak gäller för punkten 6. Cykelstrategi på sidan 5, där vi/jag nog sade på mötet att utsikterna 
för att det uppkommer projekt för cykelvägsutbyggnad som kan platsa för beviljandet är mycket små 
enligt de principer som antagits, t.ex. med nyckelord som diversifiering, småföretag, skapandet av 
arbetstillfällen, ökande av IKT (=info- och kommunikationsteknik) i landsbygdsområden och 
främjandet av lokal utveckling. Så det är inget hållbart resonemang från kommunens sida att hänvisa 
till Leader som en möjlighet att finansiera olika företeelser av typer som nämnts här ovan, då 
kommunen inte själv rår med att tillskjuta medel. 

 
7. Övriga frågor 

- Vild camping vid Tyke å, för små förbudsskyltar, soptunnor räcker inte, toalett saknas. 
Kommunen noterar och tar med sig detta. 

- Dikesföreningar i Stora Herrestad fungerar dåligt. Lagarna är föråldrade. Byalaget 
rekommenderas att kontakta chefen för tekniska avdelningen, Emilia Löfgren, 
emilia.lofgren@ystad.se, telefon 0411-57 79 95. 

- Byalagsrådet har sammanställt en återrapportering om av vad som bestäms på mötena. 
Denna ska skickas till Ewa Alwén, ewa.alwen@ystad.se. 

 
Kommentar byalagsråd: 

Slutligen i punkt 7. Övriga frågor på näst sista raden bör/skall ”mötena” preciseras – vilka möten 
avses? Vi kommer att framställa en ”Åtgärdskalender” för uppföljning av ärenden, som tagit upp på 
dessa samrådsmöten mellan kommunledning +  tjänstemän och BLR, och det är väl det som den 
meningen återkopplar till. 

8. Mötet avslutas 
Kristina Bendz avslutar mötet. 
Nästa möte bestäms till onsdagen den 10 december kl. 15.00 på Nya Rådhuset, sessionssalen. 
Det bjuds på julig förtäring. Anmälan skickas till ewa.alwen@ystad.se. 
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