
  
   

 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

Tid: måndag 13 februari 2017, kl. 15.00–17.00 

Plats: Gamla Rådhuset, Knutssalen  

 

Närvarande:  

Sven-Anders Sölveborn, ordf. BLR, Snårestad 

Inger Berger, Hammar 

Ann-Helén Hallin, Köpingebro 

Bengt Isacsson, Kåseberga 

Maria Åkesson, Kåseberga 

Lars Johansson, Svarte 

Bo Björkman, Glemmingebro 

Anders Larson, Glemmingebro 

Gunnar Geijer, Bussjö 

Bengt Olhagen, Löderup 

Py Paavolainen, Rögla 

Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 

Margareta L Nörregård, Hagestad 

Lars Tibell, Ingelstorp 

Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 

Patrick Leijon, Svarte 

 

 

 

Ystads kommun: 

Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

Kristina Bendz, oppositionsråd  

Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Kent Mårtensson, kommunalråd 

Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 

 



Gäst: 

Roger Nilsson, IT-chef 

Tobias Gustafsson, gatu- och trafikingenjör  

Hanna Tell, planarkitekt 

Sofie Wedin, planarkitekt 

Anna Sunding, vik. landskapsarkitekt 

 

 

 

  



1. Mötets öppnande, anteckningar från föregående möte 

 Kent Mårtensson förklarar mötet öppnat och ger ordet till Sven Anders Sölveborn. 

 Sven Anders presenterar sig som nygammal ordförande i BLR och inleder mötet med att 

uttrycka tre nyckelord för den samverkan som gäller mellan BLR och Ystads kommun. 

Nyckelorden är privilegium, respektfullhet och medpart.  

 Sven Anders menar att det är ett privilegium för Ystads kommun och BLR att kunna mötas 

och samverka.  Samtidigt anser han att överenskommelser och sättet hur dessa hanteras ska 

ske med respektfullhet. Avslutningsvis poängterar Sven Anders att i vår samverkan är vi 

medparter och inte motparter.  

 Sven Anders betonar betydelsen av att måna om den samverkan, som man i många kommuner 

bara kan drömma om, och utbytet mellan Ystads kommun och BLR, så att ärenden inte 

stannar upp mellan samrådsmötena.  

 Kent Mårtensson instämmer med Sven Anders. Samtidigt anser Kent att det råder en god 

dialog mellan parterna och att det så ska förbli.  

 Föregående mötesanteckningar godkänns och läggs till handlingarna. 

 BLR efterfrågar namnet på projektledaren för Sydkustleden.  

 Tobias Gustafsson meddelar senare till Anneli Bergström att det är Wali Hamid på 

Trafikverket.  

 

2. Mobiltäckning 

 Bo Björkman återger problematiken med mobiltäckningen och menar att det finns tekniska 

lösningar, vilka han tror att även försvarsmakten skulle acceptera. Dessa kan kräva att 

kommunen delfinansierar.  

 Bo lyfter också fram exemplet med mobiltäckningen i Kåseberga och menar också att ett 

gästnätverk behövs i byn. Bo föreslår att det snarast tas initiativ av kommunen till projekt 

kring detta, där operatör, försvarsmakt och BLR medverkar.  

 Sven Anders Sölveborn anser det bedrövligt att det inte går att ringa från Ale stenar, Sveriges 

tionde mest besökta turistmål. Han menar att även andra platser i kommunen behöver täckas; 

såsom Rögla, Svarte och Nybrostrand.  

 Roger Nilsson ber BLR att inkomma med koordinator för dessa platser, för att han sedan 

kommunicera detta med Telenor. Roger tar även fram ett underlag för hur en lösning skulle 

kunna se ut för mobiltäckningen samt kostnaden för en sådan.  

 

 

 



 

3. Fri WiFi på offentliga platser 

 BLR menar att det är angeläget att det finns fri WiFi på offentliga platser och påpekar att 

många andra kommuner redan har infört detta.  

 Roger Nilsson meddelar att det finns teknik men att den är kostnadskrävande och ingen bra 

lösning.  

 Roger hänvisar till en rad olika offentliga byggnader i Ystad där det finns tillgång till fri WiFi 

för besökare. Exempelvis badhuset och biblioteket.  

 Inger Berger ifrågasätter varför det saknas information/skyltar i byggnaderna där det finns fri 

WiFi? Roger svarar att vederbörande själv söker denna information när dessa offentliga 

platser besöks. 

 Anders Larson menar att fri WiFi även bör finnas i byarna (som i Simrishamns kommun). 

Exempelvis i medborgarhusen.  

 Roger Nilsson förklarar att det inte finns något politiskt beslut på detta och att han således inte 

fått något uppdrag.  

 Kent Mårtensson föreslår en inventering av byggnader som skulle omfattas av detta.  

 

 

4. Hastighetsbegränsningar i byarna 

 Tobias Gustafsson visar en bild och förklarar hur gränsdragningen för tätbebyggt område ser 

ut. Bilden läggs som bilaga till minnesanteckningarna.  

 BLR ifrågasätter placeringen av hastighetsskyltar, exempelvis i Hammar.  

 Py Paavolainen nämner att det i Nybrostrand är skyltat ”50 km/h om 200 meter” och föreslår 

en liknande skylt i Hammar. Py föreslår även att byborna kan bistå med ”grundkunskapen” 

vad gäller hastighetsbegränsningarna i byarna.  

 Tobias föreslår att en ansökan skickas till Trafikverket gällande förslaget om en ”50 km/h om 

200 meter-skylt” i Hammar.  

 Ann Helén Hallin önskar en uppföljning vid varje samrådsmöte kring arbetet med frågan om 

hastighetsbegränsningarna i byarna.  

 Sofia Öreberg meddelar att hon fortsättningsvis kan återkoppla vid samrådsmötena.  

 Tobias meddelar att kommunen inte får skylta hastighetsbegränsningarna och förklarar 

processen för omskyltning. Remiss skickas till Trafikverket, kommunen beslutar om 

hastigheten och slutligen sätter Trafikverket upp skylten.  



 Anders Larson ifrågasätter varför det inte sker någon hastighetsbegränsning i byarna, när 

omgivande kommuner har infört begränsningar i sina byar.  

 Tobias berättar att kommunen började med hastighetsbegränsningarna i centralorten och ville 

först utvärdera dessa, för att sedan gå vidare med hastighetsbegränsningarna ute i byarna.  

 Tobias poängterar att det är en översyn som ska göras under 2017, vilket betyder att det kan 

innebära högre hastigheter, lägre hastigheter och/eller bibehållna hastigheter. Samtidigt är det 

myndighetsnämnden som beslutar.  

 Tobias nämner även olika kriterier för sänkt hastighet. Exempelvis trafiksäkerhet, 

framkomlighet och miljö. Vidare påpekar Tobias att hastigheterna inte kommer att hållas om 

dessa sänks överallt. Exempelvis bör det vid förskolor vara 30 km/h och vid förbifarter där det 

inte finns någon bebyggelse 60 km/h.   

 

5. Fokus på byarna – projektmedel samt översyn inför budget 2018 

 Hanna Tell berättar om översynens olika delar. Fokusbyarna idag, historik och erfarenhet av 

projektets olika delar.  

 Hanna visar även tre olika alternativ gällande fördelningen av projektmedlen. Nedan 

presenteras kortfattat alternativen.  

 Alternativ A beskriver dagens läge med avsatta investeringsmedel och investeringar som 

måste uppgå till minst 50 000 kr.  

 Alternativ B möjliggör åtgärder även under 50 000 kr. Där en viss del av det som finns avsatt i 

investeringsbudgeten förs över till driftsbudgeten.  

 Alternativ C föreslår en möjlighet för byalagen att disponera medlen själva. Bidragen måste 

då komma från driftsbudgeten och tveksamheten för detta alternativ är i dagsläget stor. 

 Hanna Tells presentations läggs som bilaga till minnesanteckningarna.  

 Bo Björkman ifrågasätter varför det går att ge bidrag till ideella föreningar och inte till 

byalagen?  

 Jonas Rosenkvist förklarar det då rör sig om aktivitetsbidrag och meddelar att kommunen 

kommer att se över bidragssystemet. Vidare kan inte samhällsbyggnad dela ut pengar utanför 

verksamheten. Alla byalag är inte juridiska personer/ingen formell förening och det går inte 

att dela ut ersättning till personer. Jonas menar att det gäller att hitta en modell som fungerar.  

 Sven Anders Sölveborn poängterar att det blir mer gjort om kommunen lägger ut arbetet i 

byarna, så att byborna kan göra jobb själva medan kommunen bistår med t.ex. inköp av 

materiel, och menar att båda parter tjänar på detta.  



 Kent Mårtensson förklarar att det finns bestämmelser som måste följas och att kommunen inte 

kan göra emot detta regelverk.  

 

6. Ärendehantering 

 Sven Anders Sölveborn meddelar att BLR ärendekalender kommer att aktiveras.  

 Sven Anders refererar även den överenskommelse som gjorts i juni 2015 mellan tidigare 

förvaltningschef Andeaz Strömgren/Samhällsbyggnad och BLR.  

 Sofia Öreberg meddelar att hon känner till överenskommelsen.  

 Kent Mårtensson bekräftar att överenskommelsen gäller.  

 

7. Övriga frågor 

  Sven Anders Sölveborn meddelar att BLR har haft årsmöte och att han blivit vald till ny 

ordförande. Sven Anders talar även om att Lars Johansson blivit vald till vice ordförande i 

BLR medan Margareta Nörregård omvaldes till kassör och Bo Björkman har mandat ett år till 

som sekreterare.  

 Anders Larson påpekar att arbetet med Fokusbyarna har avstannat och att beslutsprocessen är 

för lång.  

 Sofia Öreberg känner inte till detta.  

 

8. Nästa möte 

 Nästa möte bestäms till den 15 maj 2017, kl. 15.00 på Nya Rådhuset, sessionssalen. 

 

9. Mötets avslutning 

 Kent Mårtensson tackar för givande överläggningar och avslutar mötet. 

 

 

 


