
 
 
 
 
Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 
Tid: måndag 15 maj 2017, kl. 15.00–17.00 

Plats: Nya Rådhuset, Sessionssalen  
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Eva Svensson, Ingelstorp 

Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 

Georg Persson, Nybrostrand 

Flemming Eklund, Nybrostrand 

Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 
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Ystads kommun: 
Kent Mårtensson, kommunalråd 

Kristina Bendz, oppositionsråd  

Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 
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Sofie Wedin, planarkitekt 

Roger Nilsson, IT-chef 

Marie Holmström, Turistchef 

Itta Johnson, Marknadsstrateg 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
1. Mötets öppnande, anteckningar från föregående möte 

• Kent Mårtensson förklarar mötet öppnat. 

• Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 
2. Hastighetsgränserna i byarna 

• En helhetsöversyn av hastigheterna i byarna pågår, vilken kan innebära både sänkningar 

och höjningar.  

• Sofia Öreberg informerar om att det första steget i översynen är att se över 

tätortsgränserna. Vidare fortsätter arbetet med att titta på vilka ställen där höjningar 

respektive sänkningar av hastigheten kan göras? Ett samlat förslag på hastighetsöversynen 

kan skicka ut efter sommaren.    

• Anders Larson undrar varför kommunen valde att börja med att enbart göra 

hastighetsöversyn i Ystad tätort? 

• Kent Mårtensson svarar att det var den modellen som utsågs.  

 
3. Information om arbetet med den nya översiktplanen 

• Sofie Wedin, planarkitekt informerar om att byalagen kommer att bli kontaktade för ett 

tidigt samråd om den nya översiktsplanen. Detta kommer att ske både enskilt och i 

grupper tillsammans med flera byalag.  

• Sven-Anders Sölveborn tycker att detta är ett bra initiativ och ger en eloge till processen. 

 
4. Processen för finansiering av Fokusprojekt 

• Anders Larson berättar att Glemmingebro blev Fokus by 2015. Anders menar att 

processen drar ut alldeles för mycket på tiden, då multisportanläggning fortfarande inte är 

klar 2017. Samtidigt ställer han sig frågande till budgeten. Det borde finnas mer pengar 

över från projektet och som kan användas till fler åtgärder. Anders anser att 

redovisningen av finansieringen saknar tydlighet. 

• Sofia Öreberg håller med Anders Larson att kommunen kan ha kommunicerat 

finansieringen otydligt men påpekar att det är åtgärderna i projektet som beslutas och inte 

redovisningen av medlen. Vidare förtydligar Sofia att det inte är ”öronmärkning” av 

pengar, utan ett antagande för att nämnden ska få en uppfattning om kostnaderna.  



 
 
 
 

• Anders Larson understryker att byalagen aldrig kan räkna ner hur mycket pengar det blir 

över i projekten. 

• Kent Mårtensson framhåller att projekten fungerar på detta sätt i den kommunala 

verksamheten och att det inte görs någon skillnad i olika projekt. Det är alltså inte säkert 

att alla pengar används. Sker inte detta, så görs en avskrivning.  

• Sven-Anders Sölveborn ifrågasätter belopp från en tidningsartikel i YA och undrar vilken 

budget dessa kommer ifrån? Han vill lyfta frågan om det går att göra en förändring i 

processen för finansieringen av Fokusprojekt? 

• Kent Mårtensson påtalar att frågan har varit uppe för diskussion, men att han inte har sett 

något beslut.  

• Sofia Öreberg meddelar att frågan håller på att undersökas.  

• Ingemar Nilsson har önskemål om en presentation av processen vid tillfälle och menar att 

det finns en okunskap i vad som rör drift- respektive investeringsbudget. Ingemar 

efterlyser en redogörelse för de olika delarna samt hur dessa drivs fram. Samtidigt menar 

han att byalagen vet bäst vad som behövs i byarna och bör därför ta fram lämpliga 

åtgärder.  

• Ann-Helen Hallin påpekar att man blivit beviljad åtgärd men att det sen inte funnit 

pengar. 

• Sofia Öreberg berättar att det kommer in fler önskemål än vad det finns pengar till. 

Samtidigt kan det komma in önskemål om åtgärder som genererar stora driftskostnader 

eller åtgärder som inte är på kommunens mark, vilka heller inte beviljas.  

• Anders Larson menar att det är kommunen som presenterar förslag och inte byarna 

själva.  

• Sofia Öreberg konstaterar att det uppstått en begreppsförvirring när det gäller Fokus 

programmet och önskemålen från byarna. Sofia önskar ett bybokslut, där exempelvis 

byvandringarna sammanställs, vilka åtgärder är gjorda/vilka är inte gjorda presenteras 

samt vilka ansökningar som har kommit in. Med ett sådant bokslut, menar Sofia att 

bortglömda frågor kan upptäckas.  

• Py Paavolainen anser att vissa byar alltid får avslag medan andra byar både varit ”Årets 

Fokus by” och fått önskemål tillgodosedda. Py understrycker att ansökningarna görs i 

form av ideellt arbete ute i byarna.  



 
 
 
 

• Sofie Wedin meddelar att byarna gärna får höra av sig innan ansökan skickas in. Och 

uppmanar byalagen att höra av sig innan ansökan skickas för diskussion kring 

önskemålen.  

 
5. Slutredovisning och slutförande av beslutade Fokus-projekt 

• Kent Mårtensson menar att mycket av detta har behandlats i föregående punkt.  

• Sofia Öreberg vill tillägga att ett bybokslut kommer att ge en tydlig bild av hur det ser ut. 

”En sammaställning väcker tankar och det är lättare att kommunicera”. Hon påpekar att 

kommunen vill vara transperant gentemot byalagen. Samtidigt kan en del projekt verka 

”lättare” från början men att det sen dyker upp överraskningar. 

 
6. Vilka områden är uteslutna ur Fokus-programmet? 

• Sofia Öreberg påpekar att det inte beviljas belysning under 2017 och understryker att 

belysning genererar driftmedel.  

• Lars Johansson meddelar att Svarte byalag fått olika besked i belysningsfrågan. 

Exempelvis har Ystad Energi förslagit till byalaget att en ansökan om belysning kan göras 

i Fokus-programmet. Lars önskar att det förmedlas tydligt om vad som går och inte går 

att ansöka om i Fokus-programmet. 

 
7. Belysning i byarna 

• Sofia Öreberg informerar om att det inte finns någon övergripande plan för belysning i 

byarna.  

• Lars Johansson påpekar att Snårestad fick beviljat sex stycken lyktstolpar.  

• Sven-Anders Sölveborn berättar att det från början var tänkt att solenergi skulle användas 

till lyktstolparna men att det istället blev traditionell belysning.   

• Sofie Wedin förklarar att solcellerna var tänkt som ett pilotprojekt, men att det alltså inte 

blev så. 

• Ann-Helen Hallin har blivit lovad ett svar gällande belysning i Köpingebro sedan 2008, 

men har fortfarande efter nio år inte fått något besked.  

• Sofia Öreberg tar med sig frågan.  



 
 
 
 

• Hans Erik Nilsson och Eva Svensson anser att belysningen i ”Bärsärka-korset” och 

”Kabusa-korset” är dålig och ställer sig frågan vem som ansvarar för detta? Trafikverket 

eller Ystads kommun? 

 
8. Skolor i byarna och utbyggnadsplaner 

• Lars Johansson presenterar statistik gällande befolkningstillväxten och påpekar att 

inflyttningen till Svarte kommer att generera fler barnfamiljer när byn byggs ut. Hur blir 

det med skolan? 

• Kent Mårtensson meddelar att fyra skolor ska byggas ut; Svarte, Källesjö, Köpingebro 

samt en skola i Ystad. Vidare förklarar Kent att det händer mycket med inflyttningen 

under året som inte ryms i statistiken. 

• Kent Mårtensson informerar att budgeten kommer att tas i november 2017.  

 
9. EU-strategen - ett möjligt stöd för byarna om inte landsbyggdsamordnare 
finns? 

• Jonas Rosenkvist berättar att EU-strategen arbetar internt i kommunen med exempelvis 

att undersöka möjligheter att söka bidrag. Jonas upplyser byalagsrådet om Europa Direkt 

i Sjöbo, som kan ge upplysningar i olika frågor och som även arrangerar föreläsningar. 

Jonas nämner även LEADER som kan ge stöd och hjälpa till med exempelvis 

ansökningar.  

• Ett medborgarförslag har inlämnats från Herrestad om att inrätta en ny tjänst för en 

landsbyggdsamordnare i kommunen. 

• Jonas Rosenkvist inväntar svar från Byalagsrådet på idén om en landsbyggdsamordnare 

före det att man går vidare till beslut.  

• Jonas Rosenkvist förklarar att det inte finns pengar att finansiera en sådan tjänst och 

hänvisar till att kommun har andra tjänstemän som byalagen kan diskutera med om frågor 

som rör denna typ.  

• Lars Johansson ställer frågan vem i kommunen som byalagen kan ha som kontaktperson. 

• Jonas Rosenkvist meddelar att Anneli Bergström är byalagens kontaktperson.  

 
 
 
 



 
 
 
 
10. Vad betyder mobiltäckning för turismen? 

• Marie Holmström berättar att mobiltäckningen betyder väldigt mycket för turismen. 

Besökare använder sig av mobilen både före, under och efter sin vistelse i Ystad. Mobila 

bokningar via mobiltelefonen ökar allt mer och sker på plats (exempelvis hotell- och 

restaurangbesök). Även social medier används för att skriva recensioner på vistelsen eller 

för att ta fram de bästa tipsen. Allt sker via mobilen.  

 
11. Mobiltäckning och gästnätverk 

• Roger Nilsson meddelar att masten i Löderup sattes upp den 12 april. Samtidigt 

poängterar Roger att det är mycket svårt att få svar från försvarsmakten och att inga 

framsteg har gjorts.  

Vidare meddelar Roger att det måste göras en ansökan för att sätta upp utrustning, för de 

delar man vill bygga ut och i vilka områden. Operatören får hela tiden nej från 

försvarsmakten och detta utan någon given anledning.  

• Roger Nilsson efterfrågar koordinaterna på platser som saknar mobiltäckning.  

• Vid samrådsmötet den 6 februari, punkt 2 i minnesanteckningarna, så utlovar IT-chefen 

att återkomma med förslag till lösning vad gäller mobiltäckning. Om detta gäller en 

generell eller specifik lösning för exempelvis Kåseberga återstår att se.  

• BLR skulle återkomma med specifika uppgifter om avsaknad av mobiltäckning eller svag 

signalstyrka i sina respektive byar. Uppgifter har kommit in till sekreteraren från 

Kåseberga, Svarte, Löderup, Snårestad och Rögla. Rögla (Py) har vidarebefordrat 

uppgifter till IT-chefen.  

• Sekreteraren i BLR (Bo Björkman) framförde följande synpunkter med stöd av vad 

Fleming tidigare sagt:  

o Uppgifterna blir inte tillräckligt kvalificerade om man inte har rätt teknisk 

utrustning utan enbart den egna telefonen som hjälpmedel  

o Mätningar bör göras under turistsäsongen med professionell utrustning  

o De uppgifter vi nu har kan dock användas för att påpeka i vilka byar man bör 

mäta vilket är de ovan nämnda 

• Bo Björkman refererar till samtal med turismstrateg Marie Holmström som säger att 

mobilen är den bästa ”annonskampanj” man kan ha för ett turistmål. Den moderna 



 
 
 
 

turisten vill omedelbart fotografera och videofilma det man gillar och direkt skicka vidare 

till Instagram, Facebook och egna molntjänster. 

• Ovan nämnda har också skickats till IT-chefen i april månad 2017 

• Sven-Anders Sölveborn undrar om det gjorts mätningar för kapaciteten under 

turistsäsongen.  

• Roger Nilsson meddelar att kommunen inte mäter kapacitet, men vid stora evenemang 

har Roger befogenhet att placera ut en mobilmast.  

• Byalagsrådet ifrågasätter varför inte en mobilmast kan placeras ut under turistsäsong? 

• Roger Nilsson lovar att vidarebefordra frågan om uppsättning av en ”säsongsmast” i 

Kåseberga.   

 
12. Varför höja priser för fiberanslutning? 

• Jessica Fredson, VD Ystad Energi svarar via mail att anledningen till att priserna stigit är 

att priset varit detsamma sedan 2010.  Löner, entreprenörpriser och material m.m. gått 

upp och är den enskilt största anledningen. Vidare kommer höjningen gälla beställningar 

gjorda efter halvårsskiftet 2018.  

• Jonas Rosenkvist konstaterar att byalagsrådet har fler frågor som behöver besvaras av 

Ystad Energi.  

• Kent Mårtensson föreslår att Jessica Fredson, VD Ystad Energi bjuds in till nästa 

samrådsmöte.   

 
13. ”Årets ljusby”  

• Itta Johnson, marknadsstrateg i Ystads kommun berättar att Ystad har blivit årets Ljusby 

2017 och informerar om arrangemanget ”Österlen lyser”, som i år kommer att gå av 

stapeln den 3-4 november.  

• Py Paavolainen undrar vad byarna kan bidra med? 

• Itta Johnson välkomnar förslag som kan genomföras både i Ystad men också i byarna.  

 
14. Övriga frågor 

• Lars Johansson vill veta vem som är kollektivtrafikansvarig i kommunen? Om 1,5 år ska 

stationen i Ystad byggas om och Lars menar att byarna inte blivit informerade om detta. 

Mer information behövs.  



 
 
 
 

• Sofia Öreberg är lika överraskad men håller med om att informationen kunde meddelats 

tidigare. Kollektivtrafikansvarig är Tobias Gustavsson. 

• Sven-Anders Sölveborn upplyser om att BLR har anmält medlemskap i HSSL Skåne, där 

även en byalagsförsäkring kommer att ingå.  

 
15. Nästa möte 

• Nästa möte bestäms till den 9 oktober 2017, kl. 15.00 på Nya Rådhuset, sessionssalen.  

 
16. Mötets avslutning 
Kent Mårtensson önskar glad sommar 


