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Fullmäktigestrid
om dubbla roller

Bra resultat för de flesta
kommunala bolagen
De kommunala bolagen
uppvisar genomgående
bra resultat för det
gångna året.

● ●Ingrid Ek (S) gick till hårt angrepp mot Cecilia Fahlborg (M)

under torsdagskvällens fullmäktigedebatt.
● ●Ek talade om ”bristande omdöme” och menade att Fahlborg
blandade ihop sina roller som politiker och tjänsteman.
Ystad. Ingrid Ek, som är
ordförande i barn- och
utbildningsnämnden, var
upprörd efter att ha läst en
artikel om sommarens
feriejobb i Ystads Allehanda. Där fick hon veta att
det blir 18 färre sommarjobb för ungdomar i kommunen i år.
– Det hade bestämts utan
att vi i nämnden har behandlat det, påpekade hon.
– Under åtta år har vi försökt få fram hur många som
fått feriejobb, men inte fått
något svar förrän efter sommaren. Nu vet man plötsligt
hur många jobb det blir
redan före sommaren, sa
Ingrid Ek sarkastiskt.

Enligt försörjningsenheten
hade man först planerat att

erbjuda 228 ungdomar
feriejobb i sommar. Nu blir
det 18 färre – på grund av
att arbetsgivaravgiften troligen kommer att höjas för
ungdomar
från
den
1 augusti, efter ett förslag
från Socialdemokraterna.
Detta fick Ingrid Ek att gå
i taket.
– Om det blir lagändringar som medför kost-

nemangen var beslutade
under förra året.

Cecilia Fahlborg (M)

Ingrid Ek (S)

nadsökningar tar vi normalt upp det till behandling i nämnden. Man brukar kunna fixa till det
i årsbokslutet, sa Ingrid Ek
som antydde att det minskade antalet feriejobb var
en politisk demonstration
mot Socialdemokraternas
rikspolitik.
– Så Moderatkamrater:
Är det här en medveten strategi – eller är det ett exempel
på bristande omdöme från
en enskild partimedlem?
undrade hon.

moderat kommunpolitiker.
Ingrid Eks inlägg möttes
av vissa protester från
moderat håll. Henrik Plantin (M) tyckte inte att det
hade med ämnet för dagordningen att göra, årsredovisningen, men Ek fick
fullfölja sitt tal. När hon
lämnat talarstolen äntrades den av Cecilia Fahlborg
– som dock inte med ett ord
berörde kritiken. Istället
gav hon sin syn på årsredovisningen från kulturnämnden, där hon varit
ordförande fram till årsskiftet. Ett inlägg som för
övrigt ett par gånger kritiserades av fullmäktiges
ordförande för att i allt för
stor utsträckning handla
om 2015 års evenemang.
Cecilia Fahlborg försvarade sig dock med att eve-

Trots att Ingrid Ek

inte
nämnde något namn var
det tydligt att hon syftade
på Cecilia Fahlborg. Fahlborg är nämligen handläggare på arbetsmarknadsenheten, där hon bland
annat har hand om feriejobben. Samtidigt är hon

När YA efteråt ber Cecilia
Fahlborg om en kommentar till Ingrid Eks kritik svarar hon:
– Ingrid Ek har fel, jag
har inte uttalat mig om att
det blir färre feriejobb på
grund av arbetsgivaravgiften, säger hon och syftar på
YA:s artikel.
Där uttalar sig chefen för
arbetsmarknadsenheten,
Ronny Pålsson, om den
saken.
I
fullmäktigedebatten
valde Cecilia Fahlborg att
inte svara på kritiken om att
frågan inte togs upp i barnoch utbildningsnämnden.
Hon vill inte heller inte göra
några kommentarer om
den frågan i YA.
– Jag vill inte diskutera
den saken. Jag har alltid
varit noga med att hålla isär
min politiska roll och mitt
arbete inom kommunen,
säger hon.

Ystad/Österlen.
Den
reklamfilm för Volvo som
Avicii medverkar i är till
stora delar inspelad på
Österlen. Filmen börjar
i skymnings- eller gryningsljus vid Sandhammaren, men innehåller också
filmsnuttar från Vårhallen
norr om Simrishamn och
bilder av alléer och kusten
väster om Ystad.
När filmbolaget Lucky
Punk, som gjort Volvoreklamen, nu letar platser
för sina kommande produktioner är Ystad och
Österlen åter i fokus.
– Vi tycker om Österlen.
Där är vackert, säger
Helene Cato på Volvo.

I nästa vecka planerar man
för nästa reklaminspelning
och har begärt att få stänga

Den reklamfilm för Volvo som Avicii medverkar i är delvis
inspelad i Ystadstrakten. 
Foto: Volvo

av en rad vägar kring Ystad
och på Österlen för det
arbetet.
– Vi kan inte berätta något
om vad våra kommande produktioner innehåller, varken
om själva filmen eller om
våra produkter, säger Stefan
Elfström på Volvo.

I tidigare reklamfilmer
har Volvo använt sig av
svenska
superkändisar
som Zlatan, Robyn och
Avicii. Stefan Elfström vill
inte berätta om man tänker
fortsätta på den banan.
Länsstyrelsen har gett
filmbolaget Lucky Punk
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Volvo väljer Ystad och Österlen igen
Volvo väljer vägar på Ystad
och Österlen för att spela in
ytterligare en reklamfilm.

Ystad. AB Ystads Saltsjöbad redovisar den högsta
vinsten någonsin: 2,5 miljoner kronor. Det är mer
än budgeterat, vilket
främst beror på höga
intäkter och låga räntekostnader.
Ystad Energi håller sig
ungefär på samma nivå
som 2013: 26 miljoner
kronor. Även här var låga
räntor en bidragande
orsak.
Ystadbostäder klarar
inte riktigt sin ekono-

miska målsättning, utan
slutade med ett resultat
på sex miljoner kronor.
Det förklaras med tomma
lägenheter, höga underhållskostnader och lägre
hyror än beräknat.
Ystad hamn slutade
med ett positivt resultat
på 1,3 miljoner kronor, vilket är mer än 2013 och
framför allt en stor skillnad mot 2012 då bolaget
uppvisade en förlust på
nio miljoner.
Ystad teater är det enda
bolag som gick med förlust förra året, närmare
bestämt 3,5 miljoner kronor.

Britt Risberg

rätt att stänga av fem mindre vägar för filminspelning i högst fem minuter
i taget. Filmtagningarna
görs mellan klockan 21 och
midnatt samt från klockan
2 till klockan 10. Filmningarna startar på torsdag
i nästa vecka och väntas
vara slutförda på lördagsförmiddag.
– Filmen ska marknadsföra en ny produkt, men vid
inspelningarna används en
gammal
bil,
berättar
Helene Cato.
Områdena som Lucky Punk
valt för sin nya produktion
är väg 982 och 984 vid Sövdeborg, väg 993 i Fyledalen,
samt vägarna 9, 1610 och
1589 kring Brösarp.
– Det är förmodligen inte
sista gången vi väljer sydöstra Skåne och Österlen,
säger Helene Cato.
Cecilia Billgren

Gudstjänst för små och stora
Välkommen att fira gudstjänst för små och stora.
Musikalkören och minikören med kompband framför
musikalen ”Noa får ett uppdrag ” av Viveka Ullerdal och Susanne Holmgren. Präst är Anna Jerrhag.
Välkomna.

söndag 24 maj 14.00 S:ta Maria kyrka

Informerar

Peab utför omkopplingsarbete vid
Nedraby vattenverk.
Arbetet startar tisdagen den 26 maj kl. 18.00
och beräknas vara klart till morgonen den 27 maj.
Abonnenterna har vatten under tiden arbetet
pågår men det kan uppstå missfärgat vatten efter utfört arbete. Låt vattnet rinna en stund om
det är missfärgat och undvik att tvätta.
Frågor besvaras av driftingenjör
Peter Svensson telefon 0708-460003.
Läs mer på www.ystad.se
Samhällsbyggnad

