
Möte med byalagsrådet 12 februari 2020

Tid: onsdagen den 12 februari 2020, kl. 15.00–17.00
Plats: Nya Rådhuset, Sessionssalen

Närvarande:
Sven-Anders Sölveborn, Snårestad
Lena Oske, Stora Herrestad
Henning Wittmeyer, Snårestad
Elisabeth von Koch, Ingelstorp
Tommy Olsson, Bussjö
Göran Jacobsson, Hagestad
Kurt-Åke Lindhe, Kabusa
Leif-Göran Olsson, Sjörup-Vallösa
Ulf Broqvist, Hammar
Tommy Borg, Sjörup Vallösa
Nils-Evert Erlandsson, Hunnestad
Bengt Olhagen, Löderup
Lars Johansson, Svarte

Ystads kommun:
Kristina Bendz, kommunalråd
Cecilia Magnusson Svärd, oppositionsråd
Gunilla Andersson, 1: e vice ordf. KS
Per- Olof Lind, ordförande SAM
Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef
Anneli Bergström, projektkoordinator tekniska avdelningen

1. Mötets öppnade, anteckningar från föregående möte
 Kristina Bendz förklarar mötet öppnat. 
 Sven-Anders Sölveborn har synpunkter på föregående mötesanteckningar. Han 

reagerar på att det står ”landsbygdsstrategin inte ska innehålla detaljerade åtgärder”. 
Och poängterar att ”inte” ska tas bort.  

2. Uppföljning av frågor från förra mötet
Datum för byalagsrådet att gästa kommunfullmäktige

 Representant från byalagsrådet hälsas välkommen den 19 mars, kl. 18.00. 

Kommunens svar till Skånetrafiken gällande utbudsförändringar
 Byalagsrådet har synpunkter på skrivelsen från SÖSK-kommunerna om 

utbudsförändringar. 



 Sven-Anders Sölveborn citerar Skånetrafikens följebrev om målsättningen med 
översynen. Han påpekar att han kontaktade Ystads kommuns handläggare efter förra 
samrådsmötet med ett antal konkreta förslag från Byalagsrådet och framförde 
önskemål om att ta del av yttrandet som kommunen skulle skicka, innan det 
skickades. 

 Handläggaren skickade SÖSK-kommunernas svar till Sven-Anders men dagen efter 
som det hade skickats till Skånetrafiken, vilket gjorde byalagsrådet besviket. 

 Sven-Anders reagerar på formuleringar i yttrandet från SÖSK och att Skånetrafiken 
går med vinst på 110 miljoner samtidigt som de lägger ned linjer.

 Byalagsrådet valde att skicka in ett eget yttrande. Skånetrafikens affärsområdeschef 
svarade, tackade för byalagsrådets engagemang och vidarebefordrar förslagen till 
trafikutvecklare.

 Sofia Öreberg menar att andemeningen i SÖSK-yttrandet omfattade de synpunkter 
byalagsrådet hade.

 Henning Wittmeyer tycker det är oförskämt och fortsätter med att fråga om hur 
Ystads kommun har försvarat kommuninvånarnas intresse vid regionala 
kollektivtrafiknämnden beslut om den nya taxemodellen.

 Kristina Bendz påpekar att det är regionfullmäktige som fattar beslut om taxorna. 
 Per-Olof Lind upplyser att Ystads kommun inte får taxorna på remiss.
 Sven-Anders Sölveborn visar på ett exempel där byalagen i Harlösa och Gårdsstånga 

har skapat en egen busslinje. 

Namngiven kontaktperson från byarna in till kommunen
 Sofia Öreberg visar en bild över kontaktytor till Ystads kommun. Se bilaga. 
 Byalagsrådet menar att det inte fungerar idag och att det istället skulle behövas en s.k. 

lots som tar hand om frågorna från byalagen. 
 Kristina Bendz berättar att det pågår en process där man tittar på en ny kontaktpunkt 

som ska kunna hjälpa kommuninvånarna i olika frågor. 

3. Rapport från byalagsrådets årsmöte 
 Sven-Anders Sölveborn presenterar verksamhetsplanen
 Byalagsrådets omvalda presidium:  

- Sven-Anders Sölveborn, Snårestad - ordförande BLR
- Lars Johansson, Svarte – vice ordförande, vald 2019
- Margareta Nörregård, Hagestad – kassör, vald 2019
- Lena Oske, Stora Herrestad – sekreterare

4. Landsbygdsstrategi 
 Arbetsgruppen rapporterar om arbetet med att identifiera syfte, process och 

omfattning för landsbygdsstrategin. 
 Per-Olof Lind presenterar, tillsammans med Sven-Anders Sölveborn, utkast till 

projektplan. 



 I arbetsgruppen sitter från Ystads kommun Kevin Rasmusson och Per-Olof Lind 
med Sofie Larsson som stöd från samhällsbyggnadsförvaltningen. Från byalagsrådet 
sitter Sven-Anders Sölveborn, Lars Johansson och Py Paavolainen. 

5. Utförsäljning av fastigheter i Ystads kommun
 Byalagsrådet tycker det är viktigt att det finns möteslokaler i byarna. 
 Kristina Bendz framhåller att det framförts synpunkter från byalagen om hur 

fastigheterna används, finns exempel på fastigheter som sålts tidigare och gett 
möjlighet att utveckla den bättre, vid tidigare byavandringar har t ex Sövestad och 
Bromma bygdegård lyfts fram som exempel på byggnader som kanske kunde skötas 
bättre. 

 Per-Olof Lind förklarar att samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag att 
undersöka vilka fastigheter som inte har funktion för kommunens kärnverksamhet 
och om vilka förutsättningar det finns att eventuellt sälja dem. 

 Byalagsrådet framför att kommunens föreningsbidrag måste ligga kvar för att 
föreningar ska kunna äga och driva en möteslokal.

 Byalagsrådet önskar få ta del av vilka fastigheter som undersöks.
 Byalagsrådet efterlyser förklaring till skillnad på lokaler, en del kan lånas gratis och 

andra kostar.
 Möteslokaler en av de frågor som bör behandlas i Landsbygdsstrategi 

6. Byavandringar 2020
 Kristina framför att det från kommunstyrelsens presidium är fysiskt svårt att 

genomföra byavandringarna. 
 Henning Wittmeyer framför att det från Snårestad inte finns nya synpunkter att föra 

fram för tillfället. Han tycker det är bättre att satsa resurserna på att ta fram en 
Landsbygdsstrategi under 2020. 

 Lars Johansson tycker inte att vartannat år-principen ska frångås, men kan tycka det 
vore lämpligt att Per-Olof Lind och Kevin Rasmusson, dvs SAM:s presidium, 
kommer ut till byar som är intresserade. 

 Henning Wittmeyer föreslår att de byar som vill få besök får det. 
 Sven-Anders Sölveborn tycker det är olyckligt om den nuvarande modellen slopas. 
 Sofia Öreberg påminner om sammanställningarna från tidigare byavandringar och att 

de byar som önskar få besök i år med fördel får titta på dem och bedöma om byn har 
nya frågor att ta upp och vilka möjligheter som finns och vilken part som ansvarar.

 Fundera på om möjligheten att sprida ut byavandringar under året/åren när det är 
aktuellt - lite mer liknande företagsbesöken - kanske erbjuda fasta tider, typ halvdag i 
månaden = två byar kan besökas 

7. Landsbygdsriksdagen i Jönköping 2020
 Sven-Anders Sölveborn informerar om landsbygdsriksdagen som hålls den 8-10 maj i 

Jönköping. Han meddelar även att ett par stycken från Byalagsrådet kommer att vara 
där och hoppas att även Ystads kommun medverkar. 



8. Övriga frågor
Parkeringsöversyn
 Parkeringsöversynen fortlöper. Det har bland annat gjorts en inventering av 

beläggningsgraden i tätorten. 
 Göran Jacobsson undrar hur det går med parkeringen i Sandhammaren. 
 Sofia Öreberg svarar att det innan sommaren kommer åtgärder som minskar 

framkomligheten för husbilar. 

Tipsa om möjligheten att söka bidrag från Tillväxtverket

 Projektmedel för att utveckla servicen på landsbygden.  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2019-12-02-utveckla-
service-i-lands-bygder.html

9. Nästa möte
 Nästa möte bestäms till måndagen den 4 maj 2020, kl. 15:30-17:03, 

sessionssalen, Nya Rådhuset. OBSERVERA TIDEN!
 Anmälan görs till anneli.bergstrom@ystad.se senast 27 april 2020
 Vid sittande möte bestämdes även samrådsmötena för resten av året

o 28 september 15:30-17:30
o 7 december 15:30-17:30


