
Protokoll från Byalagsrådets möte i Skurup 2018-05-15 

Närvarande representanter från byalagen och kommunen: 
Lisbeth Gjöl Johannessen, Rydsgård 
Leif Johansson, Rydsgård 
Olle Nilsson, Abbekås 
Lisbeth Mirveus, Abbekås 
Roland Persson, V Nöbbelöv 
Torgny, V Nöbbelöv 
Bernd Becker, Dybeck 
Cecilia Svensson, Skivarp 
Viveca Kristiansen, Dybeck 
Erik Wenster, Slimminge  
Magdalena Hellström, sekretrare, Skurups kommun 
Magnus Alm, Skurups kommun 
Lars Nyström, Skurups kommun 

1) Mötet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

2) Godkännande av dagordningen 
Föregående protokoll ligger som underlag till dagordningen som godkänns. 

3) Föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 

4) Frågor att ta upp med kommunen: 

Magnus inleder med att tacka för att vi får lov att låna Mötesplats Skurup av Skurups Sparbank. 
Kommunfullmäktige behandlade på det senaste mötet årsredovisningen för 2017. Det går bra för 
Skurups kommuns för egna verksamheter. Bra och positiv feedback i brukarundersökningar. Av alla 
som tog studenten på Nils Holgerssongymnasiet i fjol på Transportprogrammet så hade alla arbete 
när de gick ut. Etableringarna fortsätter, nu finns det endast två tomter kvar vid handels-området. 
2017 har det äntligen släppt med bostadsbyggnationen, Hovdala är först ut att börja bygga vid 
Flintebro och sedan börjar Er-Ho. Under 2017 blev vi 250 nya kommuninvånare. Skattekraften ökade 
i vår kommun, över rikssnittet. Lars Nyström uttrycker en oro för arbetslösheten som är 8,1%. 

Dybeck 

1. Under ok-nov var ett ärende på väg till kommunfullmäktige om att ta fram en åtgärdsplan 
till risk- och sårbarhetsanalysen för erosionen längs kusten. Var än planen just nu, hur går 
det? 
Svar: Tillsammans med Trelleborg, Vellinge och Ystad håller tjänstemän på att ta fram en 
gemensam kustförvaltningsplan, det finns inget datum när det ska vara klart. Det är 
kommunens ansvar att informera och fastighetsägarnas ansvar men det måste till en 
samverkan. Parallellt med detta har Serviceförvaltningen ett uppdrag  att ta fram en plan 
om hur vi ska kunna utveckla hela kuststräckan d v s hamnarna, stränderna, campingen m 
m. Byalagsrådet kommer att få vara delaktiga i detta arbete. 

2. Det är problem med lösspringande hundar vid Bingsmarken, kan man ändra de lokala 
ordningsföreskrifterna? 



Svar: Det går att ändra ordningsföreskrifterna.  Man kan skriva ett medborgarförslag.  
Tips: Fokusera på problemet i förslaget 

3. Byalagsrådet gjorde en SWOT-analys kring utvärderingen av den politiska organisationen.  
Vad har hänt med det arbetet som byalagsrådet gjorde? Vad händer nu? 
Svar: Analysen är gjord och man har kommit fram till att inga förändringar görs innan valet. 
Efter valet kommer man sätta sig ner och titta över förändringar av den politiska 
organisationen.  

Rydsgård 

4. Vad ska man göra med fastigheten Tågets förskola? 
Svar: Där finns ett uppdrag kring att se över om vi kan använda lokalerna till något. Går inte 
det ska de säljas. Det pågår en översyn av fastighetsbeståndet just nu. 

5. Nattviolens OB-omsorg ska flytta igen, varför? 
Svar: Personalen flaggade för att det var en stor åldersspridning 1-12 år, det var svårigheter 
med säkerheten, då erbjöd IOF en tillfällig lösning, detta var aldrig tanken att det skulle vara 
en permanent lösning. Det kommer att inledas en projektering för att bygga en ny förskola i 
Skurup som ska stå färdig om ett drygt år och då ska OB-omsorgen flytta dit. 

6. 2019 går detaljplanen ut vid Myresjöhus. Det finns ett 11 år gammalt beslut om att husen 
ska vara putsade men det kostar mycket extra pengar. Varför kan man inte ändra beslut så 
att det kan vara trähus. Vad väntar man på? 
Svar: Man kan inte ändra detaljplanen innan 2019 men KS kan ta ett planuppdrag för att 
inleda en förändring. 

7. Angående trafiksituationen på E 65, vad gör kommunen för att påverka Trafikverket? 
Svar: Både tjänstemän och politiker är helt överens i denna fråga och påverkar i alla 
instanser man kan, både för utbyggnaden av vägen E65 vid Börringe och tågtrafiken. Se 
dragning https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/Motorvag-pa-E65-
mellan-Svedala-och-Borringe-/ 

8. Vad har hänt kring luftledningarna, när ska de grävas ner? Byalaget förväntar sig att 
kommunen ligger på. 
Svar: Kommunen har varit väldigt tydliga att det ska grävas ner men Eon gör inget. Vi får alla 
hjälpas åt att kämpa för denna fråga. 

9. Toaletten i Rydsgård när blir det en lösning? 
Svar: Håkan har lämnat det till Pontus och sedan har det inte hänt något. Magnus pratar 
med Pontus.  Magdalena skickar ut svaret till byalagsrådet när det är klart. 

Abbekås 

10. Vad händer med biblioteket i Abbekås? Byalaget vill ha det kvar såklart, samlingslokaler och 
mötesplatser är viktiga för byarna. Lokalen behöver renoveras. 
Svar: Biblioteket ska vara kvar, det har aldrig funnits något förslag att det ska läggas ner. 
Förvaltningen har inte kommit med något konkret förslag att det ska läggas ner.  

11. Kommunen utnyttjar inte de resurser som finns i byn. Det borde t ex finnas ett par Hot spots 
vid biblioteket och hamnen. Man pratar från kommunens sida om en levande hamn. Det är 
en hamn som inte nyttjas i sin fulla potentiella kraft. Vad ska man göra för att få fart på 
hamnen igen? Vad kan vi göra tillsammans?  
Svar: Detta kommer ingå i den översikt/utveckling längs med kuststräckan. 
 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/Motorvag-pa-E65-mellan-Svedala-och-Borringe-/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Skane/projekt-i-skane-lan/Motorvag-pa-E65-mellan-Svedala-och-Borringe-/


12. Har det hänt något mer i frågan kring missionshuset? 
Svar: Magnus har inget nytt att tillföra i ärendet. Kommunen kommer inte köpa det. 

Västra Nöbbelöv 

13. Skurups kommun utmärker sig genom att inte prioritera engagemang i Sydvästra Skånes 
vattenråd. Det krävs kommunala pengar för detta arbete, kommunen borde vara mer 
positiv. Det har gjorts stora insatser vid t ex Örsjö ängar men för att arbetet ska kunna 
fortsätta krävs engagemang av Skurups kommun. Skurup satsar bara ett år i taget, de andra 
kommunerna satsar fem år i taget. 
Svar: Skurups kommun satsar 250 000 kr 2018, det ska sedan gå till budgetgruppen varje år 
för beslut. Man tycker att det är viktigt och det kommer att fortsätta. 

5) Övriga frågor 

Nästa förberedande byalagsråd 29 augusti kl 19:00 i Abbekås och 18/9 kl 19:00 i Rydsgård med 
politiker. Årets sista förberedande byalagsråd är den 20 november kl 19:00 i Skivarp och med 
politiker 6/12 kl 19:00 i V Nöbbelöv. 

6) Avslutning 
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. 

 

Magdalena Hellström, sekreterare 


