Ungdomsfullmäktiges remissvar på motion om Ystad
kommuns Purple flag-ansökan
Som det skrivs i remitterandet är själva certifieringens betydelse för barn och ungdomar i
kommunen begränsad medan en levande stadskärna är av stort intresse även för unga. På detta
område finns många konkreta förslag och idéer men då motionen angår certifieringen ligger
vårt fokus på just den.
Inledningsvis ställer sig ungdomsfullmäktige bakom allt arbete som bidrar till att utveckla en
tryggare och mer levande stadskärna. För att nå detta ser ungdomsfullmäktige att resurserna
bör användas på ett så effektivt vis som möjligt. Därmed menar vi att även alternativa
tillvägagångssätt bör ses över. Man bör ställa sig frågor om vad man får för de avsatta
resurserna i jämförelse till vad man själv kan åstadkomma med samma medel? Finns
möjligheten att skapa en egen modell som skulle fungera lika bra och dessutom vara anpassad
specifikt för Ystad?
Som referens föreslår då ungdomsfullmäktige att man använder andra kommuner som är
jämförbara med Ystad i detta avseende. Vad anser de om Purple flags arbete, är det värt det?
Om den samlade bedömningen är att man själv kan åstadkomma ett bättre och mer
kostnadseffektivt arbete själva anser via att detta är att föredra då certifieringen i sig inte
spelar så stor roll för stadskärnan.
Avslutningsvis har ungdomsfullmäktige ytterligare två aspekter som vi anser bör tas i akt
under det kommande arbetet:
•

•

Hur tänker man när det gäller smittskydd och en ökad aktivitet som skapar situationer
där man kommer i närmare kontakt med personer utanför sin normala umgängeskrets?
Är detta möjligt för närvarande eller bör arbetet skjutas upp tills det att det blir möjligt
att ur en smittspridningssynpunkt röra sig obehindrat?
Man har under senare år kunnat se hur verksamheter har flyttat ut från stadskärnan nu
senast ut mot Ystad Arena och den gamla skroten där det idag finns flera både
kommunala och privata verksamheter som attraherar människor bort från stadskärnan.
Är det en medveten förflyttning av kärnan som nu syns eller finns det även ett behov
att minska utflyttningsmöjligheterna?

Ordförande i Ungdomsfullmäktige Måns Nelson tillsammans med ungdomsfullmäktiges
presidium.

