
 
 
 
 
Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 
Tid: måndag 9 oktober 2017, kl. 15.00–17.00 

Plats: Nya Rådhuset, Sessionssalen  

 

Närvarande:  
Sven-Anders Sölveborn, ordf. BLR, Snårestad 

Flemming Eklund, Nybrostrand 

Georg Persson, Nybrostrand 

Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 

Margareta L Nörregård, Hagestad 

Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 

Karin Eriksson, Snårestad 

Py Paavolainen, Rögla 

Lena Oske, St. Herrestad 

Maria Åkesson, Kåseberga 

Inger Berger, Hammar 

Elisabeth von Koch, Ingelstorp 

Saga Bitkover – Norman, Ingelstorp 

Lars Johansson, Svarte 

Per Hellsvik, Kåseberga 

Ann-Helén Hallin, Köpingebro 

Anders Larson, Glemmingebro 

Bengt Olhagen, Löderup 

Mats Dahl, Hammar 

 

Ystads kommun: 
Kent Mårtensson, kommunalråd 

Kristina Bendz, oppositionsråd  

Stefan Malmberg, ordf. SAM  

Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 



 
 
 
 
Gäst: 
Jessica Fredson, VD Ystad Energi 

Pär Strand, Beredningsingenjör Ystad Energi 

Andrea Nowag, kommunekolog 

Tobias Gustafsson, trafikingenjör 

  

 

 

 

 

 
  



 
 
 
 
1. Mötets öppnande, anteckningar från föregående möte 

• Stefan Malmberg förklarar mötet öppnat. 

• Stefan meddelar att Kent Mårtensson och Jonas Rosenkvist kommer senare till dagens 

möte.  

• Rättelse av anteckningar från föregående möte. Punkt 11. Bo Björkman poängterar att det 

inte finns möjlighet att rapportera in koordinater till Roger Nilsson. Det som kan 

rapporteras in är bra eller mindre bra täckning för viss plats eller geografiskt område.  

• Anneli Bergström justerar anteckningarna i punkt 11 från föregående möte enligt Bo 

Björkmans önskemål.    

 
2. Landsbygdsutvecklare/lots, BLR-förslag 

• Emma Svärd är inbjuden till samrådsmötet men är inte på plats.  

• Byalagen vill ha svar på frågor gällande finansiering, t.ex. via LEADER-projekt. 

• Anneli Bergström kontaktar Emma Svärd igen och bjuder in henne till nästa 

samrådsmöte.  

 
3. Varför höja priser för fiberanslutning? 

• Byalagen ifrågasätter varför Ystad Energi höjer priset från 25 000 kr till 30 000 kr.  

• Jessica Fredson förklarar att priset är satt för att få ihop ekonomin. Exempelvis har 

investeringar gjorts för 400 mkr. Priset har varit detsamma sedan 2010.  

• Jessica meddelar att de som beställt innan den 30 juni 2018 får nuvarande pris, även om 

anslutningen fås senare.    

• Sven-Anders Sölveborn påpekar att priset är högst i Sverige (trots att det praktiskt sett är 

lättast här att lägga ner fiber) och att genomsnittet ligger på 19 000 kr.  

• Ystad Energi visar ”Bredbandskartan”, som bland annat visar tillgången till bredband i 

Sverige.  

• Jessica berättar att Ystad Energi säljer ”svartfiber” till andra operatörer.  

• BLR anser inte att frågan är besvarad och undrar samtidigt om Ystads politiker accepterar 

att Ystad Energis styrelse beslutat om så högt belopp? 

•  Kommunen svarar att det är Ystad Energis styrelse som beslutar. De har inga 

ägardirektiv som hindrar dem att sätt det pris styrelsen bedömer lämpligt.  



 
 
 
 
4.  Kommunekologens syn på hur bekämpa björnlokan 

• Andrea Nowag är tydlig med att påpeka att jätteloka är dess riktiga benämning och 

berättar om var och hur den växer. Vidare nämner Andrea att det finns ekologiska-, 

ekonomiska- samt hälsoeffekter och således bör jättelokan bekämpas. 

• BLR menar att kommunen inte bekämpar den på effektivt vis och att en övergripande 

strategi behövs. Prioritering av resurser. 

• Andrea beskriver olika typer av mekanisk bekämpning av jättelokan, exempelvis slåtter, 

toppkapning och övertäckning. Hon nämner även kemisk bekämpning; stämpling eller 

avstrykning. Samtidigt informerar Andrea att bekämpningshänvisningar finns på 

kommunens hemsida. 

• Lars Johansson inflikar att det står fel angående bekämpning av parkslide på hemsidan. 

• Anders Larson undrar hur kommunen ser på invasiva växter, exempelvis parkslide, 

snöbär och robinia? 

• Andrea förklarar att det inte finns någon plan för hur kommunen ska agera och 

samtycker att det bör tas fram en strategi. Samtidigt menar hon att om kommunen enbart 

skulle bekämpa invasiva arter skulle detta få ske på bekostnad av annat.  

• Anders Larson föreslår volontärer. 

• Saga Bitkover-Norman förklarar att det finns ett stort intresse från markägare. Samtidigt 

menar hon att så länge inget görs på kommunal mark, kommer inte heller markägarna 

bekämpa sina marker. Vidare förklarar Saga att många i byarna inte är året-runt-bor eller 

har varken ork eller ekonomiska resurser. Därför föreslår hon en ekonomisk ”morot”.  

• Sven-Anders Sölveborn undrar hur BLR kan agera i frågan och framhåller att byalagen 

finns tillgängliga för olika insatser.  

• Andrea Nowag menar att hon måste få ett uppdrag från politiken.  

• Anders Larson anser att en samordning behövs mellan Lantbrukarnas riksförbund, 

Ystads kommun, Trafikverket och Länsstyrelsen.  

• Py Paavolainen tillägger att ”vi måste strunta i gränserna”. Samordning måste ske även 

över kommungränsen.  

• Kent Mårtensson tror på en strategi och på frivilliga krafter.  

 

 



 
 
 
 
5. Cykelplanen – preliminära svar på remiss 

• Tobias Gustafsson berättar att remisstiden gick ut den 29 september. Flera byalag har 

skickat in synpunkter.  

• Sydkustleden - remissversion av RTI-planen 2021-2023 är ännu ej beslutad. Projektering 

pågår. Temporär sträckning. 

• Kommunens investeringsbudget har 15 mkr för Sydkustleden 2019 och dessa medel få 

flyttas fram.  

• I Nybrostrand finns förslag att lägga cykelväg genom skogen (Militärvägen), då man 

menar att den nuvarande sträckningen är livsfarlig!  

• Tobias Gustafsson påpekar att det är Trafikverket som är väghållare för väg 9.  

• Badstigen läggs fram som ytterligare en alternativ sträckning för cykelvägen.  

• Kent Mårtensson påpekar att Sydkustleden är viktig både för besöksnäringen och för de 

boende. Han framhåller att kommunen inte har fått någon förklaring till varför projektet 

har flyttats fram.  

 

6. Hastighetsgränserna i byarna – preliminära svar på remiss 

• Tobias Gustafsson informerar att planen fortfarande är ute på remiss till den 18 oktober 

och att det hittills kommit in positiva svar. 

• 21 av 23 byar finns med. De som saknas är Rögla och Hagestad. 

• Py Paavolainen undrar varför Rögla inte anses som tätbebyggt område, när Hammar som 

är en mindre by gör det?  

• Tobias förklarar att detta är ett beslut som tagits i KF.  

• Trafikförordningen – kommunen äger rätt att besluta vad som utgör tätbebyggt område. 

Myndighetsnämnden beslöt om tätbebyggda, d.v.s. ”identifierade byar”, 1999 och gjorde 

översyn 2011 och justeringar 2017.  

• Py meddelar att hon tidigare, fått till svar av Tobias att ”det är de val ni gjort som flyttat 

ut på landet”.  

• Ann-Helén Hallin undrar om någon bekräftelse skickas ut när remissvaret kommit in?  

• Svaret blir ja.  

• Avslutningsvis påpekar Tobias att kommunen bara kan bestämma innanför tätbebyggt 

område.  



 
 
 
 
7. Remissutskick – hur fungerar det? 

• Sofia Öreberg beskriver processen. SAM-nämnden beslutar att remissutskick ska ske, en 

tjänsteskrivelse med förslag till vilka instanser görs av handläggaren. Ansvarig handläggare 

säkerställer att utskicket går ut. Sändlista finns med byalagsadresser.  

• Bo Björkman som sekreterare i BLR har ansvaret för att listan med 

byalagskontaktuppgifter hålls uppdaterad. En ny lista håller på att tas fram och ska 

vidarebefordras till Anneli Bergström.  

• Sven-Anders Sölveborn framhåller att BLR och/eller berörda byalagen ska vara 

remissinstans enligt samverkansplattform.  

• Vid utskicket av hastighetsplanen har ett misstag/missförstånd skett.  

•  Bo Björkman menar att remissutskick bör göras även till honom som sekreterare i BLR 

 

8. Fokusprogrammet – redovisning, överlämning och kommunikation vid 
beslut, samt BLR-förslag om minst 50/50 fördelning av projektmedel 

• Stefan Malmberg meddelar att beloppet för investeringsmedlen för 2018 har fördubblats 

men är fortfarande investering. 

• När fokusbyarna inleddes var det finansiering via hälften drift och hälften investering.  

• Byalagen har önskat höjt antal aktiviteter. 

• Stefan Malmberg förklarar att kommunen återkommer med aktiviteter och att det är antal 

kronor som är höjda i budgeten.  

• Sven-Anders Sölveborn framhåller att det bättre med lägre kostnader och ställer sig 

frågande till varför nivån måste ligga på 50 000 kr? 

• Sofia Öreberg svarar att det är kommunalövergripande och går därför inte att ändra på. 

 

9. Mobiltäckning och WIFI-gästnätverk – kommunens plan 

• Roger Nilsson, IT-chef hade inte möjlighet att närvara vid dagens samrådsmöte. 

• Per Hellsvik berättar om händelse i Kåseberga där sjukvårdspersonal inte kunde få någon 

mobilförbindelse för EKG-överföring vid akutfall. Han menar också att det är fel att sätta 

upp en säsongsmast.  

• Kent Mårtensson framhåller att detta måste förbättras och att kommunen måste titta på 

hur detta kan lösas.  



 
 
 
 

• Flemming Eklund anser att kommunen måste gå in och stötta med ekonomiska resurser, 

annars väljs Kåseberga bort.  

• Sven-Anders Sölveborn menar att det finns tekniska lösningar och att det inte är omöjligt 

att ta fram en lösning.  

 

10. Behov av offentliga toaletter vid ”aktivitetscenter” i byarna 

• Exempel på aktivitetscenter kan vara pågatågsstationen i Svarte och Köpingebro.  

• Bengt Olhagen påpekar att Simrishamns kommun har satsat på offentliga toaletter i 

byarna och menar att Ystad borde göra detsamma. 

• Kåseberga har toaletter nere vid hamnen. Är inte öppna på helgen. Behöver fler toaletter 

vid parkeringen och på vägen till Ale stenar. 

• Inger Berger undrar vad som händer med Ebbas hus i Kåseberga?  

• Kent Mårtensson förklarar att det skulle kosta 17 miljoner att renovera gården, vilket inte 

kommer att göras.  

 

11. Bybokslut – vad har byvandringarna/samrådsmötena gett genom åren? 

• Punkten ajourneras på grund av tidsbrist och tas upp vid nästa samrådsmöte.  

• Jonas Rosenkvist ber om kortare dagordning till nästa gång.  

 

12. Planera byavandringar till maj 2018 

• Vid valår brukar byavandringarna genomföras på våren.  

• Sofia och Jonas tar planeringsansvaret i dialog med BLR presidium.  

• Bo Björkman har börjat lista vilka byar som vill ha byavandring nästa gång.  

 

13.  Övriga frågor 

• Glemmingebro har stora problem med hundägare som inte plockar upp efter sina 

husdjur. Anders Larson meddelar att Glemmingebro byalag har tagit fram en etikett om 

fastighetsägare som har soptunnor utmed vägen. Andra byalag är också välkomna att 

”hänga på”. 



 
 
 
 

• Per Hellsvik har önskemål om ny skylt som hänvisar till näringsidkarna i Kåseberga, då 

den nya vägen upp till Ale stenar har medfört en drastisk minskning för byns 

näringsidkare.  

• Sofia Öreberg menar att det spontant bör finnas möjlighet för detta. Maria Åkesson 

kontaktar Sofia.  

 

14. Nästa möte 

• Nästa möte bestäms till den 11 december, kl. 16-18 i sessionsalen Nya Rådhuset 

• Efter mötet bjuds på julig förtäring.  

• Anmälan görs till anneli.bergstrom@ystad senast den 1 december.  

 

15. Mötets avslutning 

• Kent Mårtensson avslutar mötet! 
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