
 
 
 
 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 
 
Tid: måndag 11 december 2017, kl. 16.00–18.00 

Plats: Nya Rådhuset, Sessionssalen  

 

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

Py Paavolainen, Rögla 

Georg Persson, Nybrostrand 

Flemming Eklund, Nybrostrand 

Gunnar Geijer, Bussjö 

Stefan Jönsson, Bussjö 

Bernd Rentzing, Sjörup-Vallösa 

Eva Svensson, Ingelstorp 

Saga Bitkover-Norman, Ingelstorp 

Ulf Broqvist, Hammar 

Agneta Löf-Wahlgren, Kåseberga 

Christer Wahlgren, Kåseberga 

Bengt Isacsson, Kåseberga 

Peter Jönsson, Köpingebro 

Anna-Leena Jarva, Stora Herrestad 

Göran Jacobsson, Hagestad 

Jens Holstein-Krag, Eneborg 

Anders Larson, Glemmingebro 

Lars Johansson, Svarte 

Bengt Olhagen, Löderup 

Gun Mårtensson, Glemmingebro 

Inger Berger, Hammar 

 



 
 
 
 
 

Ystads kommun: 
Kent Mårtensson, kommunalråd 

Eva Bramsvik, 1:e vice ordf. KS 

Stefan Malmberg, ordf. SAM 

Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 

 

Gäst: 
Emma Svärd, EU-strateg Sjöbo kommun 

Karin Persdotter, EU-strateg Ystads kommun 

  



 
 
 
 

1. Mötets öppnande, anteckningar från föregående möte 
• Kent Mårtensson förklarar mötet öppnat. 

• Sven-Anders Sölveborn uttrycker för det gångna året en viss besvikelse över attityden från 

kommunens handläggare och ansvariga gentemot framförda behov och önskemål från 

landsbygden. Han nämner tidigare presenterade ledord; privilegium, respektfullhet och 

medparter. Så menar Sven-Anders Sölveborn att en indifferens, ignorans och viss nonchalans 

visats från kommunens sida.  

• Sven-Anders Sölveborn nämner exempelvis då vägsamfälligheten i Snårestad ansökte om 

medel med hela eller del av kostnaden för ett verifierat behov av ny ytbehandling (= 

engångskostnad – ej årligt underhållsbidrag) och fick avslag p g a att vägen var för kort. Han 

menar att kommunen får vara mer pragmatisk och se efter reella behovet och inte föra fram 

krystade och i princip felaktiga motiv för avslag angående en helt oansenlig, för att inte säga 

försumbar, summa.  

• Reglerna för bidrag till enskilda vägar är 200 meter och vägen i Snårestad är 170 meter. 

• Kent Mårtensson menar att frågan kan diskuteras om det finns missförstånd i regelverket. 

Samtidigt påpekar han att reglerna i stort kan behövas ses över.   

• Sofia Öreberg anser att det är viktigt att bidragskriterierna finns och tillämpas. Vidare menar 

hon att det inte är handläggarens sak att vara pragmatisk i förhållande till kommunfullmäktiges 

beslutade riktlinjer. 
 

2. Information från Europa Direkt om finansieringsmöjligheter 
• Emma Svärd på SÖSK och Karin Persdotter, Ystads kommun presenterar sig och sina 

respektive uppdrag.  

• Emma Svärd berättar att en vanlig fråga är: Var finns pengarna? Istället är det bättre att inleda 

med: Vad behöver vi? Vad vill vi göra? 

• EU-medel - Det är mycket administration för att få bidrag från EU-fonder. Sök bara detta för 

stora projekt. 

• För mindre bidrag kan vara mer relevant att söka från någon lokal fond eller liknande.  

• Fem struktur- och investeringsfonder med målet att bidra till Europa 2020-strategin.  

• Emma Svärd tipsar om att det går att testa idéer på Länsstyrelsens hemsida, genom att svara 

på åtta frågor och därmed få ett besked om det är värt att gå vidare med en ansökan.  



 
 
 
 

• Leader – har tre övergripande mål. Ansökningarna prövas mot hur förslag möter dessa mål. 

Motivera ansökningar med hur aktiviteterna ska bidra till fler arbetstillfällen, möjligheten att nå 

miljömål, levande landsbygd, sociala värden etc. Kontakta Leader-kontoret för stöd och tips! 

• Andra stöd som kan vara relevanta att söka pengar från är: Klimatklivet, Bidrag till 

kulturmiljöer och Sparbanksstiftelsen. 

• Byalagsrådet har lämnat in svar på ett medborgarförslag från St. Herrestad om en 

landsbygdsutvecklare, menar att Jonas Rosenkvist svarat att EU-strateg har en motsvarande 

roll. 

• Jonas Rosenkvist bemöter med att han då måste ha missuppfattats men att EU-strategen kan 

hjälpa till i den delen byalagen har frågor kring att ansöka om EU-medel. 

 

3. Kommunikationspolicy – vad gäller för kontakten med kommuninvånare? 

• Byalagen upplever att ofta uppstår problem på grund av att kommunikationen från 

kommunen brister, återkoppling saknas.  

• Jonas Rosenkvist svarar att det är förvaltningslagen gäller och att inkomna skrivelser ska 

diarieföras och de ska besvaras.  

• BLR efterlyser att få återkoppling att ett brev eller mail är mottaget och hur det kommer att 

hanteras, t.ex. om det bereds för att få svar via nämnd etc.  

 

4. Fokus-programmet – (slut)redovisning, överlämning, kommunikation vid 
förändringar, BLR-förslag om minst 50/50-fördelning av projektmedel 
• Sofia Öreberg redogör för processen med Fokus-programmet och påpekar att det finns två 

delar av projektet. Fokus-programmet fungerar som ett kunskapsunderlag för kommunen i 

den specifika byn. Fokus-programmet leder till handlingar som godkänns i nämnden och som 

sedan leder till beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antar programmet men ej att 

samtliga åtgärder kommer att genomföras.  

• Fokus byarna handlar om åtgärder som man vill få gjort i byarna. Sofia Öreberg påpekar att 

det i ansökningshandlingarna klar och tydligt står vad/vilka regler som gäller.  

• Byalagen menar att de saknar återkoppling och avslutningsfunktion. 



 
 
 
 

• Sofia Öreberg menar att det finns projekt som inte blivit färdigställda av olika orsaker. 

Samtidigt menar hon att det behövs en ordentlig motpart/kontaktperson och att det måste 

ställas krav om vem som representerar byn.  

• Sven-Anders Sölveborn tar upp frågan gällande en 50/50-fördelning av projektmedel.  

• Kent Mårtensson meddelar att frågan är ställd till ekonomi och att det inte går att hantera 

detta redovisningsmässigt.  

• Sofia Öreberg påpekar att det inte går att hantera detta som bidrag utan att det är 

investeringsmedel.  

• Kent Mårtensson framhåller att ”man kan ha önskningar, men ibland går det inte”. Vidare 

påpekar han att det är detta beslut som gäller.  

• Py Paavolainen efterlyser ett ordentligt avslut i olika budgetposter.  

• Anders Larson påpekar att det är en otydlig och lång process. Det blir inget överlämnande. 

Han menar även att kommunikationen är av stor betydelse. 

• Byalagen önskar ett bokslut för varje projekt och hämtar exempel från Simrishamns kommun. 

• Sofia Öreberg menar att det är viktigt med uppföljning, för att se vad projekten kostar. 

• Kent Mårtensson instämmer och anser att en sådan modell/sammanställning hade varit bra.  

• Sven-Anders Sölveborn berömmer den sammanställning som gjordes av Hargemyr på 

samhällsbyggnadsförvaltningen efter byavandringarna 2016, men påpekar att ”sen har inte så 

mycket hänt”.  

• Flera byalag har skrivit samman reflektioner (ska kompletteras) och sen delges kommunen.  

• Beslut om vilken by som fokus by nästa gång meddelas enligt Sofia Öreberg i februari-mars 

2018.  

 

 

 

5. Bybokslut – vad  har byavandringar/samrådsmöten givit genom åren? 

• Sven-Anders Sölveborn summerar resultatet från tidigare byavandringar och ärenden på 

samrådsmötena i följande fyra punkter:  

o Kommunikationen brister 

o Bemötande brister, märkliga svar från enskilda handläggare vid något tillfälle.  

o Bristande uppföljning, beslut tas men sen följs det inte av handling eller avslut.  



 
 
 
 

o Kommunens representanter ger information, utan att söka dialog med byalagens 

representanter.  

Dessutom en del konkreta ärenden som inte har hanterats, oftast inom samhällsbyggnads 

ansvarsområde, exempelvis trafik, skyltplaceringar, belysning och parkering. 

• Kent Mårtensson hänvisar till kommunens Värdegrund och det arbete som bedrivs för att 

implementera den.  

• Jonas Rosenkvist berättar om Ystads kommuns värdegrund ”Bättre tillsammans”, vilken har 

arbetats fram i dialog med representanter från hela kommunorganisationen. Den handlar om 

kommunikation och bemötande, inte minst internt. Värdegrunden ska vara vägledande för hur 

vi beter oss inom Ystads kommun.  

• Berndt Rentzing meddelar att han deltagit i byalagsarbeten och dialog med kommunen i 15 år. 

Han anser inte att byavandringarna är meningsfulla, och därför kommer Sjörup-Vallösa inte 

att delta vid nästa års byavandring.  

• Kommunen tar del av hela sammanställningen av byarnas synpunkter och dessa diskuteras 

sedan som ett tema under våren vid samrådsmöte med BLR.   

 

6. Planera byavandringar till maj månad 2018 

• Kommunen har tagit fram ett förslag till datum för byavandringarna (se nedan) 

• Jonas Rosenkvist meddelar att 12 byar är intresserade av byavandringar 2018 och att följande 

personer från Ystads kommun kommer att närvara vid dessa: 

o Kent Mårtensson, kommunalråd 

o Kristina Bendz, oppositionsråd 

o Eva Bramsvik, 1:e vice ordf. KS 

o Stefan Malmberg, ordf. SAM 

o Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

o Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

o Leila Ekman, stadsbyggnadschef 

o Emilia Löfgren, teknisk chef 

o Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 

• Jonas Rosenkvist påpekar att vid eventuella byten måste detta ske med byalag inom sitt  block. 

Detta för att få planering och logistik att fundera.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Mobiltäckning och WIFI-
gästnätverk – förslag för att möta den nya turismens krav på infrastruktur 

• Kf gav Ks i uppdrag att titta på fritt wi-fi i centrala Ystad. Detta har utretts och redovisats för 

Ks som har godkänt utredningen, dock utan något beslut om införande eftersom det inte 

finns budgeterade medel för detta. 

BYVANDRINGAR 2018 
Datum  Tid Byalag 

2018-05-03 
13:00 Snårestad 
15:00 Svarte   

 

2018-05-21 

08:00 Hagestad 
10:00 Löderup 
13:00 Hammar 
15:00 Kabusa 

 

 
 

2018-05-24 
13:00 Glemmingebro 
15:00 Köpingebro 

 

 
 

2018-05-29 
08:00 Sövestad 
10:00 St. Herrestad 

 

 
 

2018-05-30 
08:00 Rögla  
10:00 Bussjö 



 
 
 
 

• En byalagsrepresentant reagerar på beloppen jämfört med beloppen i Simrishamn, som är 

avsevärt lägre där. 

• Kent Mårtensson påpekar att beloppen kommer från kommunens IT-avdelning.  

• Byalagsrepresentant ställer sig frågande till varför det ska finnas WIFI-gästnätverk i Ystad, när 

det är fri roaming i hela Europa.  

• Anders Larson menar att detta är ett landsbygdsproblem och att det är ett viktigt alternativ i 

byarna.  

 

8. Cykelplanen – ändringar kommer inte ut till berörda byalag 

• Sofia Öreberg förklarar hur remissförfarandet går till. Förslaget har varit på remiss till bland 

annat byalagen. Alla synpunkter som kommit in sammanställs i ett remissutlåtande och 

synpunkterna kommenterats om/hur förslaget har förändrats något. 

Samhällsbyggnadsnämnden har fått ta del av alla inkomna synpunkter och godkänt 

cykelplanen. Den är nu på väg till kommunfullmäktige för att antas.  

• Byalagen har önskemål om att ta del av det reviderade förslaget till cykelplan och 

remissutlåtandet. Anneli Bergström vidarebefordrar dessa dokument till Sven-Anders 

Sölveborn samt Bo Björkman.  

 

9. Hastighetsgränser i byarna – omprövning av beslut att utesluta några byar 

• Sofia Öreberg informerar om hur kommunen ser på och definierar tätbebyggt område. Hon 

nämner trafikförordningens definition av begreppet som lite vagt och uppmärksammar att 

den inte ska jämföras med SCB:s definition.  

• Sofia förklara även tillvägagångssättet vid omprövning av beslut som gäller ”tätbebyggt 

område”, och meddelar att det gjorts förändringar i området för Rögla, Hammar och 

Snårestad. 

10. Övriga frågor 
• BLR valberedning önskar få ett par minuter för att kunna föreslå lämplig ersättare till 

posten som sekreterare.  

• Kent Mårtensson föreslår att detta kan ske efter mötet.  

 

11. Nästa möte 



 
 
 
 

• Nästa möte bestäms till den 1 mars 2018, kl. 15.00 på Nya Rådhuset, sessionssalen.  

 
12. Mötets avslutning  
• Kent Mårtensson tackar för mötet och för byalagens bidrag till utvecklingen av Ystads 

kommun, och önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Samtidigt hälsar han alla välkomna 

en trappa upp för att njuta av en bit mat och dryck.  
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