Sammanställning av workshop med representanter från
ungdomsfullmäktige gällande Ystads kommuns miljöprogram 20212025
Syfte
Syftet med workshopen är att ta in underlag till kommunens nya miljöprogram 2021-2025 från
målgruppen barn och unga. Detta eftersom kommunen ser det som viktigt att målgruppen har
möjlighet att påverka innehållet i programmet. Underlaget fungerar även som remissvar från
ungdomsfullmäktige.

Bakgrund
Barn och unga i Ystads kommun ska ha inflytande i frågor som rör dem nu och i framtiden. När det
gäller frågor om miljö och klimat är det av mycket stor vikt att höra vad barn och ungdomar anser
eftersom det är en fråga som i hög grad påverkar dem. De är medborgare i kommunen idag, men
även framtidens medborgare och nästa generation att ta över samhället. Detta är även tydligt
markerat i riksdagens generationsmål som ligger till grund för miljöprogrammet där målet är att
lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Upplägg för workshopen
Ungdomsfullmäktige har 55 ledamöter som representerar skolorna i Ystads kommun från åk 4gymnasiet. För att underlätta för Ungdomsfullmäktige att lämna ett remissvar om miljöprogrammet
arrangerades en digital workshop den 24 november 2020 där elever från Norreport, Västerport,
Ystads gymnasium och Kunskapsskolan deltog som representanter för ungdomsfullmäktige.
I workshopen fick de diskutera frågor i grupp och gavs även möjlighet att ge individuella svar på
frågor via menti.
Workshopen har sammanfattats av ansvarig tjänsteperson och återkopplats till deltagarna från
ungdomsfullmäktige för att säkerställa att sammanställningen speglar de diskussioner och svar som
givits. Sammanfattningen utgör Ungdomsfullmäktiges remissvar på miljöprogrammet 2021-2025 och
används som underlag i utformningen av programmet.

Sammanfattning av Workshop
Workshopen inleddes med två frågor om Ystads miljöutmaningar där deltagarna svarade individuellt
via menti:

Vilka tycker ni är de tre största miljöutmaningarna för Ystads kommun?








Rena havet
Corona
Östersjön
Försurning
Sjöutsläpp från hamnen och från båtar
Nedskräpning runt i staden
Att få folk att lyssna och hjälpa till













Bli av med gamla omiljövänliga vanor
Utförande och kostnader
Ta bort gamla vanor
Ta upp det gamla skräpet
Få fler att lyssna
Avgasutsläppen av industri samt trafiken på semestern. Den har ju såklart blivit mindre med
tanke på Covid-19. Sen har vi kollektivtrafiken också.
Konsumtionen av utländska varor
Försurning/övergödning av Östersjön, nedskräpning, konsumtionen av utländska varor
Konsumtion av utländska varor, både i privat och offentlig sektor
Övergödning/försurning
Mycket nedskräpning

Vad tycker ni att Ystads kommun ska göra för att påverka dessa?


























Lägg mer pengar på de?
Ha svenskt kött och svenska varor i skolmatsalarna
Hela samhället måste tänka. Mer pengar på Corona.
Få folk att lyssna och att göra så att man kan få pengar ifall man tar upp skräp.
Erosion – Behålla kustlinjen längs hela kommunen, inte bara vid badplatserna.
Minskade utsläpp från trafik och industri
Behålla en biologisk mångfald.
Ändra inköpsplanen kring kött och andra varor och handla mer svenska produkter
Vi hade kanske inte behövt bygga ut hamnen
Stoppa utsläpp till Östersjön
Utbilda folk, speciellt yngre genom t.ex. rundvandringar och WS. Göra alla medvetna om hur
miljön i Ystad är just nu och vad vi vill göra bättre.
Stoppa övergödning genom mer kontroll av bönderna
Sänka bensinen
Ha svenskt kött till de mesta.
Stoppa utsläppen och övergödning
Mer svenska/lokala varor, mindre utsläpp (övergödningen), mer soptunnor nere i stan m.m.
Få folk att lyssna och förstå. Prioritera det som är viktigt.
Investera i mer klimatsmarta transportmedel
Ha svenskt kött och svenska varor i skolorna. Stoppa utsläppen och försöka påverka de andra
ländernas utsläpp i havet ex. Polen och Ryssland.
Att öka mer hållbara transporter.
Hållbar konsumtion.
Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag.
Använda sig av olika metoder som på ett långsiktigt vis kan bibehålla kustlinjen.
Planering av genomfartsleder och fler miljövänliga alternativ som energitillgång.
Möjliggörande för biologisk mångfald i naturområden.

1. Vattenmiljöer i balans
Hur kan Ystads kommun fortsätta arbetet med att havet, sjöarna och vattendragen ska ha
en god miljö? Exempel på olika aktiviteter kan vara att minska utsläpp
av läkemedelsrester, motverka marint skräp och övergödning.
Norreport: Inget konkret vad man kan göra men den största miljöpåverkan är havet. Det som
kommunen skulle kunna göra är att kommunen kan pressa på andra kommuner eller organisationen
att göra så att de som har mer utsläpp blir påverkade. Har samma svar på fråga 2.
Kunskapsskolan: Minska allt utsläpp, avgaser och skräp. Försöka uppmana till mer kollektivtrafik. Att
man själv försöker påverka individer att inte slänga fimpar och annat skräp.
Västerport: Hamntrafiken och vad är syftet med utbyggnaden? Nu med Corona är det inte så mycket
trafik.
Ystad Gymnasium: Minska övergödning. Ta tillvara på näringen som övergödningen innebär. Ta hand
om dagvatten och hur man kan optimera tillförseln till grundvatten så att det kan tas tillvara på
under hösten och vintern och finnas sen på sommaren.

2. Hållbart nyttjande av markresurser

Ur ett perspektiv av Hållbar utveckling och miljö - Vad är viktigt för att man ska trivas
i staden och på landsbygden i Ystads kommun?
Kunskapsskolan: Det är att man vill ha det rent, inte skräp överallt. Det behövs soptunnor. Inte så
mycket industrier och avgaser i närheten eftersom det och andra utsläpp påverkar tryggheten.
Västerport: Skolor, att bygga fler och mer lärare.
Ystad Gymnasium: Markresurser, hitta en balans mellan jordbruksmark, nybygge och miljö. Om man
vill ha en växande kommun satsa på att bygga ut där det är sämst kvalitet på marken. Tänka på att
bygga en miljö där det finns rekreationsmöjligheter.
Norreport: (Samma svar som på fråga 1) Inget konkret vad man kan göra men den största
miljöpåverkan är havet. Det som kommunen skulle kunna göra är att kommunen kan pressa på andra
kommuner eller organisationen att göra så att de som har mer utsläpp blir påverkade.
Menti: Vad är viktigast? – Prioritera!
(10 svarade)





Natur och kulturområden - 4
Jordbruksmark - 3
Bebyggelse - 2
Vägar, cykelvägar och annan infrastruktur - 1

3. En rik natur- och kulturmiljö
Beskriv en fysisk plats utomhus i kommunen som gör att du mår bra. Vad är det som gör
att du mår bra där?
Västerport: Skateparker är bra – där kan en grupp vänner att träffas. Det finns bra vandringsleder.
Bra att skogen finns nära här i Ystad.
Ystad Gymnasium: Slingan och Midsommarängen där det finns möjlighet för flera olika aktiviteter.
Möjlighet till strand, grillplats, lekplats. Det gör något speciellt när det finns på samma plats!
Norreport: Stortorget, småbåtshamnen, Norra promenaden och utanför biblioteket. De platserna
mår man bra på. Man kan sitta ned och se växter i närheten.
Kunskapsskolan: Sandskogen, hamnen, centrum med gågatan, stranden vid Saltsjöbaden. Där finns
det mycket natur och växtlighet och att det är mycket folk där vilket skapar trygghet. Det är rent och
fint där.

Hur kan Ystads kommun skapa fler platser som den?
Västerport: Man behöver utveckla cykelvägana mer t.ex. vid Kåseberga.
Ystad Gymnasium: Friluftsliv i skogen. Det underlättar när det finns vindskydd m.m. när man
kommer till naturen och allt redan är klart. Fler sådana skulle underlätta!
Norreport: Platser där man kan sitta ned och där det finns växtlighet.

4. En giftfri miljö och ett mer resurseffektivt samhälle

Vad är viktigt att Ystads kommun tänker på när de köper in varor och tjänster? Exempel på
varor och tjänster som köps in är mat, möbler, städning etc.
Västerport: Ha mer närodlat i skolorna.
Ystad Gymnasium: Närproducerat med tanke på upphandling av det utländska köttet.
Norreport: Handla mer från Sverige, Skåne och grannkommuner.
Kunskapsskolan: Lokalt och närodlat är viktigt. Stärk de lokala företagen.
Miljömärkning av kläder och möbler så att man vet att de inte har så mycket kemikalier.

Nedskräpning är ett problem. Hur kan kommunen arbeta för att det ska minska?


Avgifter på take-away från snabbmatsrestauranger som förstör miljön.



Staden är ren jämfört med andra städer. Man behöver rikta arbetet mot de platser där det
sker nedskräpning



Fler soptunnor och askkoppar. Människor går till närmast plats för att kasta.



Om man är lat och slänger på marken är det bra att ha fler soptunnor. Ha information och
planscher som informerar om nedskräpning.

5. Begränsad klimatpåverkan i ett klimatsäkrat samhälle

Vad tycker ni är den största utmaningen inom klimatfrågan?


Upplysa alla företagen i området att miljön är viktig. Vi har mycket utsläpp från företag och
industri och vi måste få dem att förstå att de ska hitta miljövänliga sätt.



Svårast är att få alla att hjälpa till för att minska utsläppen. Vi som konsumenter ska väja
miljömärkta och lokala varor. När vi gör det så kommer det att visa företagen att de köps och
att de ska producera dem.



Det är viktigt att göra nya saker och bra att göra nya lösningar för att begränsa
klimatpåverkan.



Kollektivtrafiken, kanske dra ned på avgångarna nu. När Corona är över så ska man uppmana
folk att ta kollektivtrafik. Det behövs cykelvägar.



Det finns en bra koppling mellan järnvägen och hamnen som kan gör att man kan minska
trafiken i Ystad.

För att vi ska ha ett Ystad som fungerar i framtiden så krävs både att det sker anpassningar
till ett förändrat klimat och att klimatpåverkan begränsas. Vad tänker du är det viktigaste
att kommunen arbetar med?







Begränsa klimatpåverkan – 1a plats
Klimatanpassning – 2:a plats
Vi måste såklart göra båda! 3:e plats
Inget av det, det pågår ingen klimatförändring! 4:e plats

