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Möte med Byalagsrådet 23 maj 2022 

Tid: måndagen den 23 maj 2022, kl. 15.00 – 17.00 

Plats: Sessionssalen, Nya Rådhuset Ystad 

Närvarande:  

Henning Wittmeyer, ordförande - Byalagsrådet 

Lena Oske, sekreterare - Byalagsrådet 

Stig-Arne Johansson, Glemmingebro 

Egon Holdt, Glemmingebro 

Margareta L. Norregård, Hagestad 

Susanne Durlind, Hagestad 

Bengt-Olof Bergfeldt, Kabusa 

Agneta Löf-Wahlgren, Kåseberga 

Ingegerd Råberg, Kåseberga 

Ann-Helén Hallin, Köpingebro 

Bengt Olhagen – Löderup 

Rolft Harnert, Nybrostrand 

Mats Grahn – Snårestad 

Anders Karlgren, Svarte 

Närvarande Ystads kommun: 

Paula Nilsson, ordförande kommunstyrelsen 

Gunilla Andersson, 1:a vice ordförande kommunstyrelsen 

Randi Graungaard, kommundirektör 

Per-Olof Lind, ordförande samhällsbyggnadsnämnden 

Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef 

Andrea Nowag, kommunekolog 

Emma Bruce, SÖSK-koordinator 

Emma Holgersson, trafikplanerare 

Andreas Andersson Kurdve, förvaltningskoordinator 
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1. Mötet öppnas. 

• Paula Nilsson förklarar samrådsmötet öppnat. 

2. Föregående möte 

• Andreas Andersson Kurdve återkopplar två frågor som var uppe på 

föregående möte:  

Återkoppling: Undersöka möjligheter att samutnyttja skolskjuts 

• Möjligheten att samutnyttja skolskjuts undersöks för tillfället inom 

kommunen. Frågan ligger hos kommunens Kultur- och 

Utbildningsförvaltning som äger upphandlingen av kommunens skolskjuts.  

- För att vi ska kunna erbjuda samutnyttjande av skolskjutsen kräver det 

först och främst att vår nuvarande upphandling tillåter det.  

Återkoppling: Struktur bokningssida Byaträffar 

• På föregående möte informerade kommunen att Byalagsrådet skulle ges 

återkoppling när förslag på process för bokning av Byaträffar fanns 

framtaget.  

• Ett förslag finns framtaget och det ska Andreas Andersson Kurdve 

presentera den 13 juni på byalagsmötet i Glemmingebro för inspel och 

dialog. 

Övrigt: 

• Byalagsrådet är nöjda med formatet på minnesanteckningar som skrevs på 

föregående möte. Även fortsättningsvis kommer därför Kommunen 

behålla ett mer utförligt format på minnesanteckningarna.   

3. Information: Kommunens samverkan med 
grannkommunerna inom SÖSK 

Övergripande information om SÖSK: 

• Emma Bruce, SÖSK-koordinator introducerar övergripande vad SÖSK är 

genom att visa en presentation, presentationen finns bifogad till 

minnesanteckningarna. 

• SÖSK står för Sydöstra Skånes samarbetskommitté och är ett 

kommunövergripande samarbete som existerat sedan 1968.  

• I dagsläget ingår kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad i 

SÖSK med syftet att samverka sydöstra Skånes intressen gentemot 

regional, nationell och mellanstatliga nivåer. 

• SÖSK arbetar långsiktigt utifrån en ledningsplan och kortsiktigt (årligen) 

utifrån en aktivitetsplan. I aktivitetsplanen framgår det mer konkret vad de 
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olika kommungemensamma arbetsgrupperna inom SÖSK ska fokusera på 

under året. 

- Nuvarande kommungemensamma arbetsgrupper inom SÖSK är: 

- Infrastruktur. 

- Social omsorg. 

- Skola och utbildning. 

- Näringsliv och utveckling. 

- Kommunikation. 

- Samhällsbyggnad. 

Inspel: 

• Byalagsrådet frågar varför inte Skurup deltar i SÖSK? 

- Emma Bruce förklarar att Skurup tidigare deltagit i SÖSK men att de 

valt att lämna det sydöst-skånska samarbetet för att i stället ansluta sig 

till liknande samarbete med angränsande kommuner västerut. 

- Ystad samverkar fortfarande med Skurup i andra forum. 

Ystads kommuns samverkan med andra kommunen gällande infrastruktur och 

kollektivtrafik: 

• Emma Holgersson som är trafikplanerare på Ystads kommun introducerar 

sig. Emmas presentation kommer att finnas bifogad till 

minnesanteckningarna. 

• Emma inleder med att förklara hur upplägget för kollektivtrafik i Ystads 

kommun ser ut idag.  

• Skånetrafiken har tagit fram ett trafikförsörjningsprogram för 2020 – 2030 

som redovisar basutbudet för kollektivtrafik som ska finnas i relation till ett 

antal typer av stråk. Trafikförsörjningsprogrammet gäller för hela Skåne 

och innefattar även anropsstyrda lösningar utöver traditionell 

kollektivtrafik. 

• Emma redovisar de olika typerna av kollektivtrafik och när de tillämpas: 

Fasta linjer, fasta linjer med anropsstyrd trafik samt närtrafik. 

• Utöver de rutter som Skånetrafiken erbjuder i sitt basutbud gör även 

Ystads kommun vissa tillköp. I dagsläget köper Ystads kommun till ca 4 

restillfällen per dag för närtrafiken i kommunen (beställd taxi) samt tre 

anropsstyrda busslinjer. 

• Emma informerar slutligen om kommande förändringar i kollektivtrafiken 

samt vilka önskemål som kommunen jobbar för i dagsläget gentemot 

Skånetrafiken. Emma informerar även om hur arbetet gentemot 

Skånetrafiken bedrivs, både genom SÖSK och annan samverkan, samt hur 

kommunen tar vara på inspel som kommer från kommuninvånare in 

angående Skånetrafiken och kollektivtrafiken. 
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- En förändring 2022 är att Bergkvara buss blir ensam aktör att köra 

busstrafiken i Ystads kommun, detta tror Emma kommer underlätta 

samverkan något. 

- Emma är glad att byalagen är engagerade i att påverka och informerar 

att hon tar med sig alla frågor som kommer från kommunens 

medborgare in till sina arbetsmöten med Skånetrafiken. Emma betonar 

dock att det är Skånetrafiken och Bergkvara buss som ansvarar för 

frågorna och det är de som tar besluten. 

- Därför är det bra att byalag skickar förslag och idéer även direkt till 

Skånetrafiken.  

Inspel: 

• Henning Wittmeyer undrar varför Skånetrafiken inte är mer flexibla vilka 

sträckor som busslinjer kör. Bussar till skillnad från tåg begränsas inte till 

specifika rutter, de har möjlighet att enkelt byta sträckor och vägar. 

Exempelvis skulle därför en buss kunna åka en rutt åt ena hållet och en rutt 

tillbaka, för att kunna täcka in fler byar och orter. Exempel busslinje 190 

som går från Skivarp till Ystad. 

- Emma Holgersson noterar funderingen och tar med sig den.  

• Henning Wittmeyer undrar hur inspel genom Emma till Skånetrafiken kan 

hanteras bäst, kan Emma höra av sig till Byalagsrådet inför hennes 

arbetsmöten med Skånetrafiken?  

• Henning undrar även hur Byalagsrådet kan ges återkoppling på hur deras 

inspel mottagits av Skånetrafiken? 

- Emma svarar att eftersom hennes arbetsmöten med Skånetrafiken är 

löpande kan förslag och idéer skickas kontinuerligt till henne. 

- Återkopplingen på idéer och inspel från Skånetrafiken kan sällan ges 

direkt. Men löpande återkoppling om vad som är på gång skulle kunna 

ges. 

- Paula Nilsson föreslår att Samrådsmötet kan nyttjas till att löpande och 

kortfattat informera kring nuläget för kollektivtrafikfrågorna.  

- Emma och Andreas Andersson Kurdve ska titta vidare på hur 

samrådsmötet kan nyttjas för återkommande information om 

samverkan med Skånetrafiken. 

Extrainfo: Stängsel längst järnvägen Köpingebro 

• Emma informerar att Trafikverket under 2022 kommer att utföra 

stängselåtgärder längs järnvägen i Köpingebro för att förhindra olyckor och 

obehöriga i spår. Detta kommer förhoppningsvis leda till ökad säkerhet och 

färre förseningar på sträckan. 
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4. Information: Kommunens arbete med invasiva och 
främmande arter 

• Andrea Nowag, Ystads kommuns kommunekolog, informerar om invasiva 

och främmande arter samt hur kommunen arbetar för att minska deras 

förekomst. Andreas presentation finns bifogad till minnesanteckningarna. 

• Andrea inleder med att övergripande definiera invasiva främmande arter. 

Andrea berättar hur dessa arter regleras genom lagstiftning på nationell nivå 

samt på EU-nivå.  

- 66 arter regleras och får ej förekomma inom EU:s medlemsländer, 

utöver detta kan även medlemsländerna skapa egna nationella register 

över invasiva främmande arter. 

- 12 av 66 arter förekommer i Sverige, varav 5 arter är etablerade i Ystads 

kommun. 

• Andrea redovisar vilka invasiva främmande arter som förekommer i Ystads 

kommun samt hur de ska bekämpas. Se bifogad presentation för mer 

information. 

- Andrea uppmärksammar även parksliden, som väntas att bli en invasiv 

art i det svenska nationella registret. I dagsläget omfattas parksliden inte 

av några regler. 

• Andrea förtydligar hur ansvarsfördelningen för bekämpning av invasiva 

arter i Sverige är organiserat. Kommuners ansvar är att bekämpa EU-listade 

arter på kommunal mark samt att hantera hushållsavfall där växter från 

trädgårdar kan ingå. 

- Markägaren ansvarar för bekämpningen på egen mark, detta ansvar 

gäller såväl privatpersoner som myndigheter. 

- Vill man rapportera förekomst av invasiva främmande arter så görs 

detta på www.invasivaarter.nu för landarter och på www.rappen.nu för 

vattenlevande arter.  

- Uppgifterna som rapporteras kontrolleras då av artexperter och läggs 

därefter upp på Artportalen. På det viset tillgängliggörs informationen 

till ansvariga myndigheter med expertkompetens. 

• Ystads kommun gör i dagsläget en hel del för att motverka spridningen av 

invasiva främmande arter. Bland annat genomförs inventeringar och 

bekämpningar löpande. Kommunen har även anslutits till 

Naturvårdsverkets informationskampanj för att sprida kunskap till 

kommuninvånarna. Med hjälp av kampanjen kommer Ystad.se omarbetas 

för att tydligare informera om invasiva främmande arter. 

• Andrea avslutar sin presentation med en rad tips på hemsidor och portaler 

för mer information om invasiva främmande arter och hur de bekämpas. 

Inspel:  

http://www.invasivaarter.nu/
http://www.rappen.nu/
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• Byalagsrådet undrar om det förekommer att Länsstyrelsen som har 

tillsynsansvaret någon gång är ute och kontrollerar hur invasiva främmande 

arter bekämpas.  

- Andrea svarar att det förekommer att Länsstyrelsen gör nedsläpp för att 

kontrollera beståndet. Just nu är fokus särskilt på jättelokan. 

• Byalagsrådet har även noterat att andra kommuner, exempelvis Simrishamn 

och Sjöbo, har egna rapporteringssidor på sina hemsidor för invasiva 

främmande arter. Varför gör inte Ystads kommun så? 

- Ystads kommun har valt att inte arbeta fram en egen portal utan ser det 

som mest effektivt att informera om och använda de portaler som 

tillhandahålls av Artportalen, www.invasivaarter.nu samt 

www.rappen.nu. 

- Ystads kommun ser dock att det kan informeras ytterligare om de 

portaler och hemsidor som finns. Något som kan göras genom 

kommunens deltagande i Naturvårdsverkets informationskampanj.  

• Henning Wittmeyer tillägger att Byalagsrådet gärna tar del av material att 

sprida till byalagen när sådant finns tillgängligt.    

5. Information Landsbygdsstrategi 

Nuvarande status 

• Andreas Andersson Kurdve återkopplar att landsbygdsstrategin fortsatt 

bearbetas.  

• Den 18/5 hade referensgruppen avstämningsmöte där deltagarna inför 

mötet fick möjlighet att läsa igenom ett nytt utkast för landsbygdsstrategin. 

• Till referensgruppsmötet hade representanterna för Byalagsrådet samlat alla 

sina önskemål till strategin i punktform.  

• Kommunens förslag och Byalagsrådets punktlista överensstämmer till stor 

del innehållsmässigt men viss oenighet finns kvar kring formatet. 

• Referensgruppen bestämde att arbetet ska fortlöpa med tätare möten för 

ytterligare finjusteringar. Nästa möte blir 22/6. Fokus till dess kommer för 

arbetsgruppen vara att förtydliga och korta ner dokumentet ytterligare. 

- Ytterligare en fundering som framkom 18/5 var möjligheten att skapa 

en lång och kort version av dokumentet. Detta tror Andreas hade 

underlättat kommunikationen av strategin när den väl är antagen. Det är 

dock viktigt att det är en lång version som antas av politiken, och att 

den korta versionen korrekt speglar innehållet i den långa versionen. 

Byaträffar 

• Andreas fortsätter informera om en av åtgärderna i landsbygdsstrategin: 

Byaträffar. Andreas presentation finns bilagd till minnesanteckningarna för 

mötet. 

http://www.invasivaarter.nu/
http://www.rappen.nu/
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• Andreas förklarar att Byaträffar föreslås bli bokningsbara tider utspridda 

över året för boende, föreningar, byalag och andra aktörer på landsbygden 

för att lyfta och informera kring platsspecifika frågor till 

kommunens politiker och tjänstemän.  

- Byaträffar är en fortsättning på koncepten Byavandringar och Fokus-By 

dialoger. 

- Utifrån tidigare dialog med Byalagsrådet har Ystads kommun bestämt 

att Byaträffar ska äga rum en torsdagseftermiddag i månaden med 

undantag av januari, juli och december. 

• För att tydliggöra Byaträffarnas omfattning arbetar Ystads kommun fram 

kriterier för godkänd Byaträff. Två sådana kriterier är att en Byaträff ska 

vara tillgänglig för allmänheten samt att träffen ska utgå från förbestämda 

frågeställningar som definierats av sökanden.  

• Formerna för själva Byaträffen anpassas utifrån de behov som finns – 

kanske är en workshop, en modererad diskussion eller en frågestund den 

bästa formen? 

• Inspel och lärdomar från Byaträffarna blir ett viktigt underlag för 

kommande satsningar och riktade investeringar för landsbygdsutveckling. 

På lång sikt kan arbetssättet förhoppningsvis generera stor kunskap om 

landsbygdens behov och ambitioner. 

• Under hösten 2022 vill kommunen börja testa upplägget och tillgängliggör 

därför fyra olika tillfällen. Samtliga byalag är välkomna att höra av sig med 

idéer till Andreas kring vad en Byaträff skulle kunna handla om. 

Intresseanmälan ska göras senast 22 juni till Andreas. (anmärkning: På 

samrådsmötet kommunicerades 13 juni, detta har ändrats i samråd med 

Byalagsrådet i efterhand). 

- Lärdomar från testperioden kommer att tas tillvara på när Byaträffar 

färdigställs. 

- Då endast 4 tillfällen tillgängliggörs kan inte alla som önskar få en 

Byaträff i höst.  

6. Nästa möte 

• Tid för nästa samrådsmöte med Ystads kommun och Byalagsrådet blir den 

10 oktober 2022 klockan 15.00 – 17.00.  

7. Mötet avslutas 

• Henning Wittmeyer tackar på Byalagsrådets vägnar för intressant 

information och önskar samtliga en trevlig sommar.  

• Paula Nilsson förklarar mötet avslutat. 

 

 



Samrådsmöte med 
Byalagsrådet
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• Mötet öppnas

‒ Fika finns serverat i entrén till Sessionssalen

• Föregående möte

‒ Återkoppling: Undersöka möjligheter att samutnyttja skolskjuts

‒ Återkoppling: Struktur bokningssida Byaträffar

• Information: Kommunens samverkan med grannkommunerna inom SÖSK

‒ Emma Bruce och Emma Holgersson informerar om SÖSK-samarbetet med särskilt fokus på infrastruktur 

och kollektivtrafik

• Information: Kommunens arbete med invasiva arter

‒ Andrea Nowag informerar om kommunens arbete med invasiva arter

• Information: Landsbygdsstrategi

‒ Nuvarande status

‒ Byaträffar, process och testperiod hösten 2022

• Nästa möte.

• Mötet avslutas.

Dagordning



Presentation SÖSK 
Byalagsrådet 23/5 2022

Koordinator Emma Bruce



Sydöstra Skånes 
Samarbetskommitté

• ett samverkansorgan mellan 
kommunerna Simrishamn, Sjöbo, 
Tomelilla och Ystad



• Bildades 1968. 1975 etablerades ett kansli för samarbetet. Idag består 
kansliet av en koordinator på halvtid. 

• SÖSK finansieras genom en medlemsavgift från kommunerna, baserat 
på befolkningsmängd. 

• Samarbetskommitténs roll är framförallt att: 
- tillvarata sydöstra Skånes intressen i regionala, centrala och 
mellanstatliga (t.ex. EU) myndigheter. 
- bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara på 
utvecklingsmöjligheterna för sydöstra Skåne.

• Kommittén sammanträder 4 gånger/år, plus SÖSK Forum

• Behandlar större frågor av gemensamt intresse, exempelvis svar på 
remisser från andra instanser

• Pågår flera större och mindre samarbeten löpande mellan kommunerna i 
SÖSK, både på projektnivå men också särskilda arbetsgrupper med olika 
inriktningar. 



• Ledningsplanens långsiktiga målsättningar är kopplad till Regionala 
utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030 och innehåller mål för 
Sydöstra Skåne som rör:
- framtidstro och livskvalitet
- stark, hållbar tillväxtmotor
- stärkt mångfald av goda livsmiljöer
- omställning för att klara välfärden
- globalt attraktivt

• Varje år antas en Aktivitetsplan där det framgår mer konkret vad de olika 
kommungemensamma arbetsgrupperna ska fokusera på under året.

• Nuvarande arbetsgrupper: 
- Infrastruktur
- Social omsorg
- Skola och utbildning
- Näringsliv och utveckling
- Kommunikation
- Samhällsbyggnad



Infrastruktur och 
kollektivtrafikplanering

Samverkan inom SÖSK



• Kollektivtrafik i Ystads kommun

‒ Skånetrafikens grundutbud

‒ Typer av kollektivtrafik

‒ Ystads kommuns tillköp

‒ Önskemål till Skånetrafiken

‒ Kommande förändringar

• Samverkan med Skånetrafiken

• Samverkan inom SÖSK gällande infrastruktur och kollektivtrafik

Agenda



Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 - basutbud



• Fasta linjer
‒ Tidtabell med fasta tider

‒ Stor variation i utbud

• Fasta linjer med anropsstyrd trafik
‒ Tidtabell med fasta tider men där alla eller 

vissa turer måste beställas minst 2 h innan.

‒ Hämtas på hållplats.

‒ Körs oftast av taxi.

• Närtrafik (gröna områden i kartan)

‒ I områden där det saknas linjer. Mer än 2 km 

till hållplats.

‒ Måste beställas minst 2 h innan, hämtning 

hemma.

‒ Tidtabellerna är cirkatider.

‒ Körs av taxi.

Typer av kollektivtrafik



• Skånetrafiken erbjuder kommuner att köpa till extra trafik

• Syfte i Ystads kommun: Förbättra kollektivtrafikutbudet på landsbygden och i mindre 

orter

• Typer av tillköp Ystads kommun gör idag:

‒ Utökad närtrafik

‒ Extra turer på linjer med få avgångar (anropsstyrd trafik)

‒ Nattur fredagar och lördagar linje 570 (Ystad - Nybrostrand – Löderup)

• Kostnaden för tillköpen beror på hur resandet ser ut föregående år

• Närtrafik: Kommunen betalar 80 % av kostnaderna

• Anropsstyrd trafik: Kommunen betalar 100 % av taxiturerna på linje 307, 392 och 570. 

Betalar skillnaden mellan biljettpris och kostnaden för taxiresan.

Ystads kommuns tillköp idag



• Utökad närtrafik

‒ Skånetrafikens grundutbud är ett 

restillfälle per dag i vardera riktningen 

måndag-fredag.

‒ Ystads kommun köper till så det erbjuds 

cirka 4 restillfällen per dag i vardera 

riktningen måndag-lördag.

• Kostnad för kommunen

‒ År 2021: 90 000 kr

‒ År 2022: 149 000 kr

• Ungefärliga nettokostnader per resa = 250 kr

Tillköp närtrafik



• Linje 307: Ystad – Bjäresjö – Skårby – Slimminge – Skurup

‒ Två turer i vardera riktningen.

• Linje 392: Ystad – Nybrostrand – Kåseberga – Löderups strandbad –

Sandhammaren – Hagestad

‒ 2 turer ena riktningen, 3 turer i andra riktningen.

• Linje 570: Sträckan Ystad – Nybrostrand – Löderup

‒ Nattur 01-tiden fredagar och lördagar i vardera riktningen.

• Anropsstyrd trafik

‒ År 2021: 320 000 kr

‒ År 2022: 217 000 kr

• Ungefärliga nettokostnader per resa = 200-350 kr

Tillköp anropsstyrd trafik



• Behov av utredning kring kollektivtrafikförsörjning västra Ystads kommun. Kostnad för kommunen 

om en ny linje ska startas upp.

• Närtrafik: Justering av tider inom NO4. Inte möjligt enligt Skånetrafiken.

• 307 och 392: Ändra tidtabell för att möjliggöra för skolungdomar/pendlare att åka. Möjligheter för 

kommunen att köpa till fler turer.

• 322: Utökad trafik samt förlänga sommarsäsongen (idag ca 15 juni – 15 aug). 

• 304: (Köpingebro – Stora Köpinge): Möjligheter för kommunen att köpa till fler turer.

• 570: Utökad trafik kvällstid Nybrostrand (utifrån målbild trafikförsörjningsprogram)

• Exempel kostnader från Skånetrafiken 2021:

‒ Trafikering med f.d. linje 308, del av sträckan (Sjörup/Snårestad – Ystad): 6 dubbelturer per dag = 

ca 1,7 miljoner kr per år. Fordonskostnaden utgör cirka halva kostnaden. Hög fordonskostnad gör 

att kortare körväg t.ex. till Svarte station inte ger så stor effekt.

‒ En extra dubbeltur Kåseberga-Ystad = knappt 1 miljon kronor (varav fordonskostnad 750 000 kr). 

Kan köpa till någon extra tur utan att nytt fordon behövs men då på mindre attraktiva tider.

Kommunens önskemål till Skånetrafiken



• Översyn pågår av kollektivtrafikutbudet i östra Ystads 

kommun. Förändringar kring nuvarande linje 570 och 571. 

Påverkar området kring Löderup, Glemmingebro och delvis 

Nybrostrand. 

• 322: Sommaren 2022 förlängs alla turer till Skillinge så de 

inte slutar i Löderups strandbad. Innebär utökad trafik till 

Sandhammaren.

• Från dec 2022 kommer 322 och 392 bli en linje. Kommunen 

vet ej tidtabellen. Inte längre kollektivtrafik till Hagestad.

• Konceptet ”Plusresa” som ska förbättra 

kollektivtrafikutbudet på landsbygden är försenat. Finns 

med i det nya avtalet för Österlen men inga beslut kring när 

och var.

Kommande förändringar (status maj 2022)



• Från december 2022 kör Bergkvarabuss all kollektivtrafik i Ystads 

kommun, förutom det som körs av taxi eller serviceresor. 

• Komplex process

‒ 5 tidtabellsskiften under året då saker kan förändras. Två större skiften i juni 

och december.

‒ Kommunerna har blivit lovade möten innan beslut fattas kring skifte i juni och 

december

‒ När kommuner lämnar besked kring tillköp vet vi inte hur Skånetrafikens 

tidtabell ser ut för kommande år.

‒ Olika operatörer kör trafiken (buss, taxi, serviceresor)

• Kontinuerlig dialog med Skånetrafiken och Bergkvarabuss i olika 

forum. Även med Arriva tåg.

‒ Trepartssamverkan Ystad – även politisk nivå

‒ Separata kommunmöten kring detaljer

‒ SÖSK – även politisk nivå

Kommunens samverkan med Skånetrafiken



• Inkomna synpunkter förmedlas vidare till Skånetrafiken på arbetsmöten.

• Skånetrafiken och Bergkvarabuss ansvarar för helheten och tar besluten.

• Positivt om ni som byalag är aktiva. T.ex. är Kåseberga och Snåestad det. Bra att ni 

även separat skickar in förslag! Kommunen tar gärna som kännedom.

Inkomna förslag till förändringar



• Tät dialog både på tjänstepersonsnivå och politisk nivå inom SÖSK 

(Ystad, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn)

• En gemensam infrastrukturplan ska tas fram för SÖSK

• Exempel på aktiviteter:

‒ Gemensamma remissvar, t.ex. nationell och regional infrastrukturplan, nya 

hastighetsgränser

‒ Skrivelser utifrån behov kring t.ex. försämrat kollektivtrafikutbud, förseningar 

åtgärder Ystad-Österlenbanan, trädsäkring Österlenbanan

‒ Gemensamma möten med Skånetrafiken för att diskutera kollektivtrafik

Infrastrukturplanering i SÖSK



• Trafikverket kommer under 2022 

utföra stängselåtgärder längs 

järnvägen i Köpingebro för att 

förhindra olyckor och obehöriga i spår.

Stängsel järnvägen Köpingebro



Övriga kommuner i SÖSK:

- Tomelilla: Inga tillköp.

- Simrishamn: Tidigare Snurringen

(typ stadsbuss), nu i egen regi?. 

Viss linjetrafik kopplad till skolorna. 

Ingen extra närtrafik.

- Sjöbo: Viss anropsstyrd trafik. 

Ingen extra närtrafik.

Tillköp i SÖSK-kommunerna



2017 2018 2019 2020 2021

Linje 307 712 resor 111 resor (?) 448 resor 217 resor 209

Linje 308 48 resor 39 resor Utgick i augusti Utgick 2019 Utgick 2019

Linje 392 627 resor 586 resor 579 resor 438 resor 479

Linje 570 81 resor 66 resor 88 resor 53 resor 33

YS01 6 resor i u 47 resor 27 resor 46

YS02 17 resor i u 52 resor 42 resor 115

YS03 17 resor i u 9 resor i u 8

YS04 244 resor i u 346 resor 706 835

Resandestatistik tillköp



• Nytt koncept som Skånetrafiken arbetar med

• Koppla ihop landsbygd med större kollektivtrafikstråk

• Beställa resa med app eller telefon senast 2 h innan önskad avresa

• Inga fasta tider likt närtrafik

• Finns med i det nya avtalet för busstrafik på Österlen.

• Försenad tidplan. Lansering först tänkt december 2021, sen december 2022. Nu kan 

inte Skånetrafiken längre ge besked om start.

• Inget beslut kring vilka linjer eller områden som ska innefattas. 

Plusresa



Ystad kommuns arbete med invasiva 
främmande arter

Byalagsråd måndagen den 23 maj 2022

Kommunekolog Andrea Nowag
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Spansk skogssnigel eller mördarsnigel är kanske den 

mest kända invasiva främmande arten



• Invasiv art

en art som får fäste, förökar 

och sprider sig kraftfullt på 

land eller i vattnet.

• Främmande art

en art som inte tillhör det 

ursprungliga ekosystemet utan 

har förflyttats medvetet eller 

omedvetet av människan.

Vad är en invasiv främmande art?

Jätteloka

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi54LHxl9vKAhXCZCwKHdPcBjsQjRwIBw&url=http://www.odla.nu/inspiration/jatteloka&psig=AFQjCNG5oxsEZknrAqceRic7rdb2heFIQw&ust=1454574712515320


• Lavendel är ett exempel på en 

främmande art som inte är 

invasiv.

• Kirskål och asp är exempel på 

arter som kan uppfattas som 

invasiva men de är inte 

främmande utan inhemska.

• Endast arter som är både 

invasiva och främmande 

berörs av lagstiftningen.

Kirskål



1 jan 2015 – EU-förordning (1143/2014) om förebyggande 

och hantering av introduktion och spridning av invasiva 

främmande arter. 

66 arter listade som inte får förekomma i medlemsländerna.

1 aug 2018 – ändring i miljöbalken (8 och 29 kap). 

Möjlighet för Länsstyrelsen att få tillträde till privata fastigheter.

1 jan 2019 – Förordning (SFS 2018:1939) om invasiva 

främmande arter.

Fördelar ansvar och reglerar processen med att ta fram en 

nationell förteckning av invasiva främmande arter av be-

tydelse för Sverige.



• Alla EU-länder har möjlighet att ta fram en nationell förteckning över 

arter som inte är EU-listade.

• Arterna på en nationell lista omfattas av lagstiftningen.

• Sveriges nationella lista är under framtagande.

Nationell förteckning



• Gudaträd

• Gul skunkkalla

• Jättebalsamin

• Jätteloka

• Tromsöloka

• Sidenört

• Smal vattenpest

• Signalkräfta

• Kinesisk ullhandskrabba

• Bisam

• Gulbukig vattensköldpadda

• Mårdhund

EU-listade arter som är etablerade i Sverige



Gudaträd EU-listad



Gul skunkkalla EU-listad



EU-listad 

Jättebalsamin



Jätteloka EU-listad



Sidenört EU-listad



Smal vattenpest EU-listad



Exempel på arter som är eller riskerar att bli invasiva i 
Sverige men som inte omfattas av några regler (än)

Parkslide

Rör inte parkslide om du 

inte absolut måste. 

Sannolikheten att du 

sprider den är större än att 

du lyckas få bort den. 

Växten triggas igång av 

åtgärder.



Vresros Blomsterlupin



• Markägaren ansvarar för bekämpning på sin mark.

• Länsstyrelsen har tillsynsansvaret.

• Länsstyrelsen ansvarar för utrotningsåtgärder mot alla EU-listade 

arter.

• Som huvudregel har länsstyrelsen också ansvar för hanterings-

åtgärder mot de arter som har stor spridning eller omfattas av 

undantaget från utrotningskravet, f.n. jätteloka och jättebalsamin. 

• Naturvårdsverket har tillfälligt tagit över ansvaret för utrotningen av 

fåglar och landlevande däggdjur.

• Naturvårdsverket ansvarar för information om de landlevande arterna 

och Havs- och vattenmyndigheten för de vattenlevande arterna.

Ansvarsfördelning



• Kommunen ansvarar för bekämpning på kommunal mark av arter som 

finns på den s.k. EU-listan.

• Kommunen ansvarar för att inte plantera ut arter som är invasiva eller 

riskerar att bli det.

• Kommunen ansvarar för hantering av hushållsavfall där växter och 

växtdelar från trädgården kan ingå.

Kommunens ansvar när det gäller invasiva främmande 
arter



• Bekämpning av jätteloka vid Nybroån i 

Köpingebro på kommunal mark.

• Inventering av jätteloka längs Nybroån 

(LONA-projekt).

Samarbetsprojekt med kommunerna Sjöbo, 

Tomelilla och Simrishamn där även Vollsjöån, 

Fyleån och Tommarpsån ska inventeras under 

2022. Verkeån inventerades 2021.

• Bekämpning av parkslide i det kommunala 

naturreservatet Norra Sandskogen och på 

en försöksyta vid Fritidsvägen.

• Bekämpning av snöbär, rönnspirea och 

tysklönn i södra delen av Sandskogens 

stugområde.

• Delta i Naturvårdsverkets informations-

kampanj.

• Bekämpning av vresros på stranden i 

Nybrostrand.

Ystad kommuns arbete mot invasiva främmande arter



Snöbär



Rönnspirea



Tysklönn eller sykomorlönn



• Inventering av vissa invasiva främmande arter inom naturreservaten 

Norra Sandskogen och Ystads sandskog (LONA-projekt).

• Omarbeta hemsidorna om invasiva främmande arter.

Planerade åtgärder



www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-främmande-arter

http://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-främmande-arter




Landarter på www.invasivaarter.nu Vattenlevande arter på www.rappen.nu

Rapportering av EU-listade invasiva främmande arter

http://www.invasivaarter.nu/
http://www.rappen.nu/


Tack!

andrea.nowag@ystad.se

0411-57 73 53

0709-47 73 53

mailto:andrea.nowag@ystad.se




• Referensgruppsmöte 18/5

‒ Överens om mycket av innehållet

‒ Oense om format

Medskick:

‒ Förtydliga ytterligare

‒ Lång och kort version

‒ Tätare möten med referensgruppen, nästa 22/6

Information: Landsbygdsstrategi – nuvarande status



• Under hösten 2022 vill vi mjukstarta konceptet Byaträffar för att testa 

oss fram

• Sökande fas!

Information: Landsbygdsstrategi – Byaträffar



Vad är Byaträffar?

• Bokningsbara tider utspridda över året för boende, föreningar, byalag 

och andra aktörer på landsbygden för att lyfta och informera kring 

platsspecifika frågor till kommunens politiker och tjänstemän

‒ Torsdagseftermiddagar feb-juni & aug-nov

• Kombinerar, bygger vidare på och ersätter byavandringarna och 

fokusby-dialogerna

Först lite repetition



Byaträffars syfte

Syftet är att kommunen ska vara mer närvarande på landsbygden och i 

byarna. Genom Byaträffar kan kommunen kommunicera direkt till 

berörda och samtidigt få förståelse för byarnas behov och förväntan, för 

att förbättra egna ärenden och processer. 

‒ Inspel och lärdomar från Byaträffar blir ett viktigt underlag för kommande 

satsningar och riktade investeringar för landsbygdsutveckling.



Målgrupp

• Målgruppen för Byaträffar är boende och verksamma i 

kommuns byar, orter och landsbygd. 

‒ Förslagsvis deltar en sammanslagning av flera bybor (byalag, 

intresseorganisationer osv.) som vill lyfta en eller flera 

platsspecifika frågor med kommunen.

‒ Byaträffen ska vara öppen för allmänheten att delta i.



Hur fungerar en Byaträff?

• Sökanden informerar om önskad tid, plats och aktuella 

frågeställningar som önskas tas upp i ansökan om Byaträff.

• Utifrån frågeställningarna identifieras relevanta tjänstepersoner 

och beslutsfattare från kommunen som bör delta. 

• Formerna för själva mötet anpassas utifrån behov – workshop, 

modererad diskussion, frågestund?



Kriterier för godkänd Byaträffanmälan*

✓Sökanden utgörs av föreningar, byalag eller gruppering av 

kommuninvånare som vill framföra platsspecifik 

information/frågeställningar till Kommunen. 

✓Byaträffen ska vara öppen för allmänheten

✓Sökanden har definierat frågeställningar som inte hanteras inom andra 

kommunala processer.

✓Mer än ett år sedan kommunen besökte byn på Byaträff

Kriterier för att arrangera Byaträff



• Under hösten 2022 mjukstartar vi konceptet Byaträffar för att testa oss 

fram

• 4 torsdagseftermiddagar fördelat över augusti, september, oktober och 

november.

‒ 25/8 17.00-19.00

‒ 15/9 17.00-19.00

‒ 27/10 17.00-19.00

‒ 10/11 17.00-19.00

• Meddela intresse senast 13 juni.

Information: Landsbygdsstrategi – Byaträffar



Tack för idag!


