
  
   

 

Minnesanteckningar vid samrådsmöte med byalagen i Ystads kommun 

Tid: onsdagen 7 december 2016, kl. 15.00–17.00 

Plats: Nya Rådhuset, sessionssalen  

 

Närvarande:  

Sven-Anders Sölveborn, v.ordf. BLR, Snårestad 

Lars-Göran Nilsson, ordf. BLR, Rögla 

Henning Wittmeyer, Snårestad 

Bengt Isacsson, Kåseberga 

Gunnar Geijer, Bussjö 

Stefan Jönsson, Bussjö 

Hans-Erik Nilsson, Ingelstorp 

Margareta L Norregård, Hagestad 

Camilla Broms, Stora Herrestad 

Py Paavolainen, Rögla 

Lars Tibell, Ingelstorp 

Göran Jacobsson, Hagestad 

Kurt-Åke Lindhe, Kabusa 

Anna-Leena Jarva, Stora Herrestad 

Ann-Helén Hallin, Köpingebro 

Anne-Maj Bondesson, Sjörup-Vallösa 

Bengt Olhagen, Löderup 

Bo Björkman, Glemmingebro 

Patrick Leijon, Svarte 

Anders Larson, Glemmingebro 

 

Ystads kommun: 

Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

Kristina Bendz, oppositionsråd  

Jonas Rosenkvist, kommundirektör 

Kent Mårtensson, kommunalråd 



Ralp Hargemyr, tf. teknisk chef 

Anneli Bergström, ass. tekniska avdelningen 

 

Gäst: 

Roger Nilsson, IT-chef 

 

  



1. Mötets öppnande 

 Mötet inleds med att alla närvarande ger en kort presentation av sig själva.   

 

2. Minnesanteckningar från föregående samrådsmöte 

 Sven-Anders Sölveborn ber om en ökad tydlighet i minnesanteckningar från samrådsmötena, 

med avsikt att göra anteckningarna mer förståliga också för dem som inte är närvarande. 

 Sven-Anders pekar på ett antal ändringar av formuleringar i minnesanteckningarna från 

samrådsmötet den 26 september 2016.   

 Anneli Bergström genomför dessa ändringar.  

 

3. Fokus på byarna – Fördelning av projektmedel (50/50). Vad innefattas i fördelningen? 

 Bo Björkman redogör kort för hur fördelning av projektmedel har varit tidigare.    

 Jonas Rosenkvist meddelar att resonemanget som Sofie Wedin (planarkitekt/projektledare) 

förklarande vid föregående möte den 26 september fortfarande gäller.  

 Kent Mårtensson förklarar att antagna regler gäller och att beslut finns i budget. Vidare 

framhåller Kent att kommunen inte har något annat besked. 

 Henning Wittmeyer framför önskemål om att kommunen tar med sig ärendet till nästa år.  

 Kent Mårtensson meddelar att frågan kommer att kommuniceras med Ystads kommun 

ekonomichef.  

 

4. Vattenplanen – Hur ser projektplanen ut för ”pilotprojektet” avseende kartläggning av 

ledningar och dagvatten/dikesföretag i byarna? Hur involveras byarna där ägarskap är delat 

vad gäller ledningarna? 

 Vattenplanen är antagen i KF.  

 Startbesked är lämnat och cirka 14 miljoner kronor är avsatta för utbyggnaden i Öja. Detta 

berör 79 fastigheter.  

 Kommuniceras med respektive fastighetsägare.  

 Diskussion kring kartläggning av gamla ledningar och hur olika parter involveras i detta. 

Byalagsrådet påpekar att lokalbefolkningen har god kunskap om dikesföretagen i byarna och 

var brunnarna är placerade. Vidare menar BLR att det inte enbart räcker med en kartläggning 

av dikesföretagen.  

 Planeringen är påbörjad under 2016 och kontakt med berörda kommer att ske under första 

halvåret av 2017. 



 Ralp Hargemyr förklarar att det finns ett register över dikningsföretagen och vem som är 

andelsägare. Alla berörda kommer att bli informerade. Det finns både vilande dikesföretag 

och dikesföretag med aktuell styrelse.  

 

5. Processen kring minnesanteckningar/protokoll för byavandringarna och vad som tidigare 

överenskommits mellan kommunen och BLR. 

 Diskussion om att processen kring minnesanteckningar/protokoll vid byavandringarna ser 

annorlunda ut nu än vad som tidigare avtalats.   

 Lars-Göran Nilsson påpekar att det klart och tydligt står i vårt samverkansdokument att det 

ska föras protokoll vid byavandringarna. Formuleringen ska således vara protokoll och inte 

minnesanteckningar.  

 Sven-Anders Sölveborn påpekar att det tidigare tagit lång tid från det att byavandringen ägde 

rum tills det att protokollet kom byalaget tillhanda. Detta har varit en anledning till att 

processen har sett olika ut.  

 Bo Björkman berömmer sammanställningen av byalagsärendena som skickats ut till BLR.  

 Jonas Rosenkvist menar att oavsett om dokumentet kallas protokoll eller minnesanteckningar 

så gäller det som är skrivet. Jonas anser att formalia ska kommuniceras innan nästa 

byavandring äger rum.  

 Sven-Anders Sölveborn meddelar att erbjudandet står kvar att närvara vid nämndmöten och 

andra forum, för att kortfattat presentera byalagsrådet och deras arbete. 

 

6. Kommunens senaste möte med Trafikverket och planer på sänkta hastigheter i byarna.  

 Kent Mårtensson meddelar att cykelvägen till Stora Herrestad tidigareläggs och att 

cykelvägen till Hedeskoga/Sövestad ska byggas 2017.  

 I arbetet med Sydkustleden (Hammar-Skillinge) är projektledare tillsatt och arbetet pågår. 

Ystad kommun finansierar 25 %, Simrishamns kommun 25 % och Trafikverket 75 % av 

kostnaderna. Delar av Sydkustleden kommer att stå klara under 2019. Slutförandet av arbetet 

beräknas till 2021.  

 ”Mindre åtgärder/punkter” som uppkommit under byvandringarna och där Trafikverket är 

väghållare, har överlämnats till Trafikverket som återkommer med svar. Jonas Rosenkvist 

meddelar att kommunen sammanställer svaren och vidarebefordrar dessa till BLR.   

 Anders Larson har önskemål om att BLR tillsammans med Ystads kommun har ett ”förmöte” 

innan kommunens nästa möte med Trafikverket.  



 Jonas Rosenkvist påpekar att kommunen fått in mycket synpunkter från byavandringarna och 

vilka har vidarebefordrats till Trafikverket, därav inget ”förmöte” med BLR den här gången.  

 Ann-Helen Hallin ställer frågan om BLR kommer att få feedback på synpunkterna som 

vidarebefordrats till Trafikverket. Svaret blir ja.  

 Sven-Anders Sölveborn önskar se anteckningar från mötet med Trafikverket den 15 november 

2016.  

 Ralp Hargemyr meddelar att vid hastighetsändringar måste en ansökan skickas både till 

Länsstyrelsen och till Trafikverket.  

 Kristina Bentz förklarar närmare att det inte går att bötfälla om skyltarna bara flyttas av 

kommunen.   

 Henning Wittmeyer ber kommunen att prioritera att en hastighetssänkning till 40 km/timme 

görs i byarna. 

 

7. Trafiksituationen i Kåseberga under turistsäsong samt kommunens planer för parkering. 

 Kent Mårtensson meddelar att kommunen får fundera vidare på förslagen som lades fram 

under byavandringen i Kåseberga. Kent menar att situationen” inte är helt enkel att lösa”.   

 Bengt Isacsson påminner om att det är många fordon i Kåseberga under turistsäsongen, vilket 

i förlängningen utgör en inkomstkälla. 

 Kent Mårtensson menar att många andra delar också måste lösas. Kent menar att tanken är 

lockande att låta pengarna från parkeringsavgifterna få gå tillbaka till Kåseberga.   

 Bo Björkman föreslår en skylt med upplysningen: ”Vill man betala med sms så finns det 

ingen täckning”.  

 Henning Wittmeyer föreslår att en arbetsgrupp bildas (Kåseberga tillsammans med Ystads 

kommun).  

 

8. Mobiltäckning – möjliga lösningar för områden, som Kåseberga, och som skulle kunna vara 

ett ”Fokus på byarna”-projekt.  

 Roger Nilsson, IT-chef berättar att det finns två punkter i Ystads kommun där mobiltäckning 

saknas. Kåseberga och Löderup. Roger påpekar att Kåseberga varit föremål för diskussion 

tidigare gällande dålig täckning och att Försvarsmakten utgör käppen i hjulet för det hela.  

 Roger Nilsson meddelar att Ystads kommun under 2017 kommer att byta från Telenor till 

Telia och att kommunen då kan prioritera utbyggnaden. Roger nämner även s.k. voice over IP, 

vilket avser telefoni över nätverk, exempelvis ringa över WiFi-nätverket hemma. 



 Py Paavolainen och Lars-Göran Nilsson påpekar att det även saknas täckning i Rögla. Py har 

varit i kontakt med Telia och de menar att en ”förstärkare” kan inhandlas för att göra 

mobiltäckningen bättre.  

 Roger Nilsson meddelar att även om det saknas mobiltäckning fungerar alltid 112. Nödnumret 

fungerar även utan SIM-kort. Roger rekommenderar att göra en inställning i mobiltelefonen så 

att 2G-nätet alltid används. 

 Roger Nilsson uppmanar BLR att vidarebefordrar punkterna gällande mobiltäckning som 

framkommit under detta samrådsmöte till honom. Punkterna kommer Roger att förmedla vid 

nästa driftsmöte.   

 

9. Övriga frågor 

 Sofia Öreberg, ny samhällsbyggnadschef i Ystad, presenterar sig. Sofia är arkitekt i grunden 

och har tidigare arbetat inom samhällsbyggnad och strategisk stadsplanering.  

 Lars-Göran Nilsson påminner om att ett avtal har upprättats mellan BLR och tidigare 

förvaltningschef Andreaz Strömgren. 

 Sofia kommer att ta del av avtalet och en vidare diskussion av dokumentet kommer därefter 

att tas. 

 Henning Wittmeyer meddelar att Byalagsrådet använder sig av molntjänsten Dropbox, för att 

lagra exempelvis minnesanteckningar och protokoll från tidigare möten. Vidare erbjuds 

närvarande politiker och tjänstemän åtkomst till Byalagsrådets dokument i Dropbox. Önskas 

inloggningsuppgifter kontakta Henning Wittmeyer (henning.wittmeyer@gmail.com).  

 

9. Nästa möte 

 Nästa möte bestäms till den 13 februari 2017, kl. 15.00 på Nya Rådhuset, sessionssalen. 

 

10. Mötets avslutning 

 Kent Mårtensson tackar för ett gott samarbete under året som gått och avslutar mötet.  

 Efter mötet bjuds det på jullandgång en trappa upp i Nya Rådhuset. 

 

 

 


