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MILJÖPARTIET DE GRÖNA
I YSTAD
Miljöpartiet de gröna uppstod ur rörelser för miljö, solidaritet, jämställdhet och fred. Vi är ett politiskt
alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem
med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag. Vår politik grundar sig på tre solidariteter:
–
–
–

solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
solidaritet med kommande generationer
solidaritet med världens alla människor

Det är dessa budskap som legat till grund för detta handlingsprogram.
Miljöpartiet de gröna i Ystad är Ystadbor som vill göra Ystad till en långsiktigt hållbar kommun och
skapa förutsättningar för en hållbar livsstil för Ystads kommuninvånare. Vi står för en ekologiskt, socialt
och ekonomiskt hållbar politik.
Alla globala problem har lokala orsaker och klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan
inte lösas av andra, någon annanstans. De löser vi, här och nu, tillsammans. För detta krävs modiga och
långsiktiga politiska beslut som sträcker sig längre än till kvartalets, kalenderårets eller mandatperiodens
slut.
Ystad har goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar, men det krävs mer än vackra ord och
mål som aldrig blir uppfyllda. Vi ska prioritera kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och inte vägar, bilister
och lastbilar. Vi ska investera i våra barn och ungdomars framtid och inte skjuta upp kostnaderna till
nästa generation. Vi ska skapa en giftfri och fossilfri kommun och inte fortsätta konsumera på ett sätt
som bidrar till utsläpp av växthusgaser.
Ystad behöver ett grönt maktskifte för att hållbarhet ska bli verklighet.
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MILJÖ
& KLIMAT
Miljö och klimat är vår tids största ödesfråga. Forskarnas belägg för klimatförändringar är starkare
än någonsin. Aktuella rapporter pekar på att temperaturökningen går mot fyra grader om trenden av
mänskligt orsakad klimatpåverkan inte avtar. Lokala åtgärder är viktiga för att minska klimatpåverkan
globalt.
I Ystad ska man kunna leva ett hälsosamt liv, vår konsumtion ska anpassas efter naturens resurser
och cirkulära tjänster ska vara hållbara verktyg för att utveckla Ystad och stärka Ystadbornas välfärd.
Ystad måste bevara de ekosystemtjänster som rent vatten, ren luft och biologisk mångfald ger
samtidigt som vi måste börja ställa om för att klara framtida klimatförändringar.

En hållbar kommunal ekonomi

En grön ekonomi är hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Den tar hänsyn till jordens
begränsade resurser, utjämnar skillnader och vältrar inte över kostnader på framtida generationer.
Det kan vara svårt att värdera saker som ren luft, biologisk mångfald och ett tryggt samhälle i strikt
ekonomiska termer. Men för att kunna fatta rätt ekonomiska beslut är det viktigt att vi även tar både
positiva och negativa miljöeffekter i beaktande. Till exempel kan utbyggnaden av hamnen, med ökad
trafik, utsläpp och buller, bli en betydligt dyrare affär än vad som räknats på i ett kortsiktigt perspektiv.
Det är viktigt att prioritera investeringar som ger positiva effekter snarare än negativa. Investeringar i
folkhälsa ger minskade kostnader på lång sikt samtidigt som det skapar ett större välmående hos hela
befolkningen.
För Miljöpartiet i Ystad finns det inget egenvärde med en hög eller låg skatt. Vi verkar för att våra
gemensamma skattemedel ska hanteras på ett effektivt och hållbart sätt. Samtidigt ser vi värdet
av kvalitet i välfärdssystemet och möjligheten att göra nödvändiga investeringar för framtiden som
viktigare än sänkt skatt. För oss framstår det som självklart att våra gemensamma skattemedel ska
hanteras på ett sätt som hjälper oss att nå miljömålen och att investeringar i Ystadbornas välfärd,
skola och omsorg ska prioriteras.

Det interna miljöarbetet

Inom den gröna ideologin är vi medvetna om att människan är en del av naturen och att den bistår
oss med tjänster som rent dricksvatten och odlingsbar jord. Tjänsterna från naturen är svåra att
återskapa och om ekosystemen störs kan vi ställas inför både ekologiska och ekonomiska problem.
Miljöpartiet vill att Ystads kommuns interna miljöarbete ska intensifieras och prioriteras. Framförallt
måste miljöeffekten av de åtgärder vi genomför mätas för att säkerställa att miljömålen uppnås.
Miljöarbetet måste prioriteras i budgetprocessen och integreras i den vanliga styrningen. Miljömålen
måste ges samma tyngd som de ekonomiska målen och inte bara vara tomma ord. Vi vill att en
miljöchecklista följer med varje beslut och att miljöanalysen av ett beslut ges samma status som den
ekonomiska analysen.
Vi vet att klimatförändringar kommer att påverka oss i framtiden och dessa måste finnas med i
beräkningarna för alla framtida investeringar.
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Höga krav vid upphandling

Genom kommunens inköp och upphandlingar har Ystads kommun stora möjligheter att påverka
producenter och leverantörer av varor och tjänster att agera mer hållbart. Därför ska alla upphandlingar
ställa höga krav på miljö, livscykelanalys och ekosystemtjänster, samt lika rätt och sociala faktorer.
För att komma bort från konsumtion av en viss vara och istället konsumera hållbara lösningar vill
Miljöpartiet att Ystads kommun ska bli ledande i att handla upp innovationer och funktioner istället
för produkter. Vi ser därför ett behov av att stärka upphandlingsavdelningens kompetens inom miljöoch klimatvänliga upphandlingar, socialt ansvarstagande upphandlingar, funktionsupphandlingar och
innovationsvänliga upphandlingar.
En giftfri kommun köper in bra livsmedel och upphandlar produkter och material som uppfyller hårda
miljö- och hälsokrav. Då maten står för en betydande andel av vår klimatpåverkan vill vi att kommunal
verksamhet ska erbjuda ekologisk mat med mindre klimatpåverkan. Den cirkulära ekonomin är
framtiden och Miljöpartiet vill därför verka för en större andel biogasdrivna fordon i kommunens
fordonsflotta. Kommunen ska plastbanta genom att i upphandlingar efterfråga alternativ till fossila
plaster och produkter utan mikroplaster och parabener.
Innovationsvänliga upphandlingar är viktiga för att hitta nya hållbara lösningar, men det finns mer vi
kan göra. Vi ska vara öppna för nya samarbeten som kopplar kommunen till forskningsvärlden i projekt,
som vi gjorde i arbetet med stranderosion.

Hälsosam och ekologisk mat

Andelen ekologisk mat i de kommunala köken ska successivt öka. Närodlade råvaror ska upphandlas i
så stor utsträckning som möjligt. Eftersom kött påverkar vårt klimat negativt, är det viktigt att servera
mer vegetariskt och mindre kött. Den fisk som serveras ska vara certifierad med en högt ansedd
miljömärkning. Miljöpartiet vill att det ställs etiska krav på god djurhållning vid upphandling av kött, mjölk,
ägg och andra djurprodukter. Palmolja finns i många livsmedel och kommunen måste i upphandlingar
i första hand styra mot livsmedel utan palmolja och när detta inte går, välja produkter med ekologisk
palmolja.
De kommunala köken ska servera hälsosam mat lagad från grunden på bra råvaror. Vi tror på att
uppvärdera kockens roll i det kommunala köket genom att ge dem bra verktyg och råvaror att arbeta
med och möjligheter att använda sitt yrkeskunnande för att laga bra och hälsosam mat och arbeta
aktivt för att minska matsvinnet. Maten vi serverar våra barn och äldre är viktig för deras välbefinnande
och vi vill satsa mer pengar på att förbättra den och villkoren för de som arbetar i våra kommunala kök.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

Vattnet är en av våra viktigaste resurser. Vi vill därför skapa en större skyddszon runt våra vattentäkter
för att säkra kvaliteten för framtida generationer. Arrendeavtalet för marken runt vattentäkterna ska
inte tillåta användande av bekämpningsmedel. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska
prioriteras, precis som inventeringen och uppdateringen av de enskilda avloppen i kommunen.

Cirkulär ekonomi - återbruk

Vi har en god återvinning i Sverige, betraktat ur ett internationellt perspektiv. Mycket material återvinns
och blir ny råvara. En större del av vårt avfall går till energiåtervinning. I all form av återvinning
tappar vi en stor del av värdet som tillförts vid nyproduktion. Till exempel skapar nyproduktion av en
mobiltelefon 86kg avfall. Att sträva efter att förlänga produkters liv och att skapa återbruk är därmed
av hög vikt. Ystads kommun har ett system för återbruk av möbler, detta initiativ vill Miljöpartiet värna.
Vi ser även gärna att kommunens avfallsplan utökas med strategier för att underlätta insamling och
sortering av återanvändbara produkter samt att kommunens olika verksamheter arbetar aktivt med
avfallsförebyggande åtgärder. Vi vill även stimulera och uppmuntra entreprenörer som ser avfall och
begagnat som en resurs.
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Cirkulär ekonomi - dela och hyra, reparera och underhålla

Runt om i landet dyker fler och fler initiativ upp som leder till delning av allt från verktyg, barnkläder och
fritidsutrustning m.m. Miljöpartiet vill verka för att främja delningstjänster och göra information kring
möjligheterna tillgängliga för medborgarna. Vidare vill vi främja reparation och underhåll. Biblioteken
skulle kunna ges utökat mandat, med möjlighet att även låna ut till exempel verktyg, symaskiner, elcyklar
och cykelsläp. Biblioteken skulle även kunna ordna kurser i reparation och underhåll, med allt från
syskola till reparation av elektronikprylar. Miljöpartiet ser gärna att såväl Ystadbostäder som privata
hyresvärdar och BRF-föreningar verkar för fler gemensamma ytor för reparation etc. Ett annat bra sätt
att ge saker ett andra liv är bytesrum, där de boende sinsemellan kan byta och dela med sig av saker.

Avfall i en cirkulär ekonomi

Ystadborna ska ges större möjligheter att lämna sitt avfall till materialåtervinning – både i närheten till
bostaden och i det offentliga rummet. Möjligheten att sortera sitt avfall ska finnas i anslutning till våra
stränder och naturreservat och i stadskärnan. Pantrör ska sättas upp på eller vid papperskorgar för
enkel tillgång.
Vi måste skapa plats för en återvinningsstation i centrala Ystad, där det idag är långt till närmsta
möjlighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Kommunen bör i samarbete med
Sysav se över möjligheten för kommuninvånarna att lämna mindre mängder grovavfall till en mobil
återvinningscentral.

KLIMATSMART
TRANSPORTSYSTEM
Det svenska transportsystemet drivs idag till 85 procent med fossila drivmedel. För att klimatanpassa
transportsystemet behövs en övergång till förnybara drivmedel. Det behövs också en minskning av
energianvändningen och effektivare transporter. En hållbar utveckling förutsätter därför att biltrafiken
minskar. Vi vill minska behovet av bilresor. Detta gör vi genom att erbjuda snabba och komfortabla
möjligheter till förflyttning med täta kollektivtrafikförbindelser samt säker och bekväm cykling.
Trafikplaneringen måste skifta fokus från att vara prognosstyrd till att vara målstyrd och därmed utgå
från de trafikslag som minskar oljeberoende och trängsel samt förbättrar hälsa. Såväl investerings- som
underhållsanslag ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för invånarna.

Rättvis och jämställd användning av gatuutrymmet

Den genomsnittliga bilen står idag parkerad 23 timmar per dygn och därför används mycket mark för
parkering. Om vi minskade bilismen och bilägandet skulle stora ytor kunna frigöras för annat. Då blir
det möjlighet till både mer grönska, fler lekplatser och rekreationsområden, och nytt bostadsbyggande
utan att dessa kommer i konflikt med varandra.
Parkeringsplatserna i stadskärnan bör minska för att ge mer plats åt uteserveringar, grönska och
promenadstråk. Parkeringsavgifterna ska höjas för att bättre svara mot den verkliga kostnaden av
bilismen. Genom ökad turtäthet och en linjeöversyn av stadsbusstrafiken vill vi öka möjligheten för
park & ride, där man kan parkera bilen i ytterkanten av staden och ta bussen in. Laddstolpar ska byggas
på kommunala parkeringar.
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Miljöpartiet vill att torg ska vara mötesplatser för människor i stället för bilar. Vi vill ta bort bilparkeringen
och göra om Sankt Knuts torg till ett mer välkomnande torg med grönska och möjlighet till uteservering
eller torghandel. Eftersom fler bilparkeringar byggs i hamnen så uppfyller dessa behovet av parkeringar
i området och den trevliga ytan framför Konstmuseet kan expandera och bli en mer välkomnade och
inbjudande entré till Ystad när man kommer som besökare med tåg. Hamngatan ska göras om till
gågata, med busstrafik tillåten, året om. För att hindra obehörig trafik ska väghinder sättas upp på
Stortorget till Garvaregränd.
Det är viktigt att färre parkeringar inte innebär färre handikapparkeringar. Tvärtom är det
viktigt att tillgängligheten ökar, vilket kan innebära fler handikapparkeringar. Miljöpartiet vill att
tillgänglighetsvandringar genomförs rutinmässigt, så att staden och kommunen blir mer tillgänglig för
alla invånare. Vi vill öka takten i vilken busshållplatserna i kommunen tillgänglighetsanpassas.

Fram för kollektivtrafik

I kommunens dialog med Region Skåne och Skånetrafiken, som har ansvaret för kollektivtrafiken, vill
vi verka för att kollektivtrafiken i hela Ystads kommun, såväl i tätorten som i resten av kommunen,
förbättras. I stadsmiljön är det bäst om bussarna går på el, vilket minskar buller och utsläpp. På
landsbygden är däremot biogas, som bland annat produceras av vårt matavfall, fortsatt det bästa
alternativet.
Vi vill ha en väl utbyggd kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter från alla de större byarna.
Stadsbussarna ska köra med kvartstrafik på alla linjer. Ystads stadskärna, mellan sjukhuset och järnvägen,
ska trafikeras av små, smidiga och tysta bussar. Självkörande bussar kan vara ett alternativ för att öka
turtätheten på linjen. Fördelen med en linje med täta intervaller och många stopp i stadskärnan är att
övriga stadsbussar kan köra genare och rakare och komma fram bättre, samtidigt som bullernivåerna i
stadskärnan minskar när de större bussarna flyttas ut.
Vi vill ha gratis buss till alla barn och ungdomar som bor i Ystads kommun. På så vis vill vi uppmuntra
barn och unga att skapa goda vanor - att åka kollektivt - och att de korta bilresor som skjutsande av
barn medför minskar i antal.

Cykling – snabbt, hälsosamt och effektivt

Att cykla är ett flexibelt transportsätt för den som inte vill passa tidtabeller. Dessutom bidrar cykeln
till motion och förbättrad hälsa. Vi vill att cykeln ges prioritet i planeringen. Vi vill ha fler cykelvägar i
Ystads tätort och mellan tätorterna i kommunen. Cykelvägnätet i hela Ystads kommun måste erbjuda
sammanhängande och gena vägar och ska ha underlag och underhållas så att det går bra att cykla
året om. Cyklister bör ha ett tydligt eget utrymme och aldrig uppleva obehag av att korsa biltrafiken.
Cykel- och gångtrafik bör i så stor utsträckning som möjligt separeras och körbanorna ska korsas av
flera säkra övergångsställen. Miljöpartiet vill införa försök med trygghetscykling för att göra trafikmiljön
säkrare för cyklister, precis som trygghetsvandringar ska göra det säkrare för gående.
Det ska vara lätt att byta från cykel till kollektivtrafik med cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen.
Inte minst på landsbygden. I anslutning till tåg- och busstationer ska det finnas smarta cykelgarage och
cykelparkeringar där man säkert kan parkera cykeln under tak. Det ska även finnas platser för lådcyklar
och cykelkärror.
Det ska vara förmånligt och praktisk för Ystads kommuns anställda att cykla till, från och under arbetet.
Antalet tjänstecyklar ska utökas.
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HÅLLBAR
SAMHÄLLSPLANERING
En hållbar samhällsplanering förutsätter balans mellan stad, tätorter och landsbygd. Ett hållbart
samhälle handlar också om de möjligheter kommunens invånare har att påverka samhällets utveckling
och sin egen situation. Vi vill satsa på hållbart byggande och förnybar energi samt öka den biologiska
mångfalden i hela kommunen. Vi ser inte en hamnutbyggnad som ökar utsläppen av växthusgaser och
skadliga partiklar, eller som negativt påverkar bullernivåerna, som en del av en hållbar samhällsplanering.
Inte heller ska en hamnutbyggnad försämra framkomligheten för Ystadborna eller göra gatorna och
vägarna i kommunen mindre trygga.

Inflytande, transparens och tillgänglighet

En levande demokrati bygger på engagemang och inflytande. Kommunens organisation ska vara öppen
och transparent. Alla nämndssammanträden ska som regel vara öppna för allmänheten. De tekniska
möjligheterna för medborgarinflytande ökar hela tiden och det är viktigt att utnyttja kraften i detta. Vi
vill se fler digitala rådslag och ett bättre användande av nätbaserade lösningar för medborgardialog.
Det ska vara självklart att kommunen är tillgänglig för alla på lika villkor. Vi menar att brister i tillgänglighet
är diskriminerande eftersom otillgänglighet hindrar människor att ta del av det demokratiska arbetet.
En funktionsvariation, oavsett om den är fysisk eller psykisk, får inte hindra en människa att delta i
samhället.

Antidiskriminering och barns och ungas rättigheter

Frågan om antidiskriminering bör ständigt aktualiseras. Att arbeta inkluderande är en läroprocess som
aldrig blir färdig. Utbildning och kompetensutveckling inom detta område ska därför ha en självklar
plats i kommunens personalpolitiska handlingsplan. För att alla invånare ska känna sig trygga och bli
rätt bemötta oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck vill Miljöpartiet att alla kommunala
verksamheter hbtq-certifieras eller hbtq-diplomeras.
Vi vill fortsätta arbetet med att stärka barn och ungas rättigheter. Barns inflytande ska säkerställas
och barns perspektiv ska alltid beaktas i alla beslut. Barn måste få komma till tals och få möjlighet att
uttrycka sina åsikter samt få dem beaktade i de frågor som barn anser att de berörs av. Vi vill utveckla
arbetet med barnkonsekvensanalyser och säkerställa att dessa väger tungt vid beslutsfattande.

Gör Ystad grönare och stimulera biologisk mångfald
Grönska, parker med träd och synligt vatten skapar en attraktiv miljö. Träden binder koldioxid
och fångar upp skadliga partiklar i luften. Växtlighet kan också motverka problem som buller samt
förebygga ohälsa och bidra till människors rekreation. Gamla träd utgör värdefulla biotoper för fåglar
samt bin och andra insekter och det är viktigt att bevara och stimulera biologisk mångfald genom
sammanhängande gröna stråk, både i staden och på landsbygden. Men grönområden och parker är
inte bara bra för rekreation, biologisk mångfald och hälsa. Gröna ytor och växter hjälper även till att
fördröja och suga upp vatten vid större regn. För att klimatsäkra staden behöver vi mer parkmark
och mindre hårdgjorda ytor. Grönstruktur kan se ut på många sätt, därför ser vi gärna att kommunen
främjar projekt med stadsodling och byggnader med gröna tak och väggar.
Vi vill göra naturen i Ystads kommun tillgänglig för fler invånare och besökare, bland annat genom
tillgänglighetsanpassade stränder och naturstråk. På sikt vill vi göra Dag Hammarskölds park till ett
kommunalt naturreservat.
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Hållbart bostadsbyggande

Ystads kommun ska vara en attraktiv inflyttningskommun, därför är det viktigt att den produktion av
nya bostäder som nu börjat komma igång fortsätter. I den fortsatta exploateringen är det viktigt att
kommunen ser till att det byggs bostäder för alla. Miljöpartiet vill att människor med olika bakgrund och
levnadsförhållanden ska mötas, inte leva isolerade från varandra. Därför förespråkar vi en kommun
där det planeras för blandat byggande i alla delar av kommunen. Vi ska verka för att hus byggs med
hög kvalitet och miljöprestanda. Miljöpartiet välkomnar former för klimatsnålt byggande, till exempel
moderna trähus.
För att Ystads kommun ska vara en attraktiv kommun även för unga att bo i måste antalet hyresrätter
öka. Vi anser det angeläget att hålla nere hyreskostnaderna genom billigare byggande. Ett sätt att
göra detta på är att minska den så kallade parkeringsnormen för bilar som tvingar fastighetsägare att
bygga ett visst minimiantal parkeringsplatser. I en tät bebyggelse verkar p-platser kraftigt fördyrande
på boendekostnaderna och ofta får även de hyresgäster som inte har bil vara med och betala för
p-platserna. Vi vill att bilägare ska betala hela kostnaden för parkering och att färre parkeringsplatser
krävs, vilket gör det billigare att bygga bostäder.
Bilpooler är ett sätt att öka nyttjandegraden av bilar och därmed minska behovet av p-platser. Bilpooler
leder även till minskade bilresor, då man med bilpool i högre grad väljer när bilen verkligen behövs
som transportmedel. Den parkering för bilar som måste uppföras görs med yteffektiva lösningar, till
exempel p-hus och underjordiska garage.

Förnybar energi och energisnåla byggnader

Energin som används i Ystad ska vara förnyelsebar och bör i stor utsträckning produceras med solceller
på hustaken och lokala vindkraftverk. Vi vill sätta upp solpaneler på alla kommunala fastigheter som är
lämpliga för detta. För att även uppmuntra privata fastighetsägare att sätta upp solpaneler vill vi slopa
kravet på bygglov för solpaneler.
Vindkraftpotentialen i kommunen kan utnyttjas bättre genom att fler områden för byggande av
vindkraftverk pekas ut i översiktsplanen. Vindkraftverk bör hellre byggas i områden som redan är
påverkade av störande verksamheter, exempelvis vid vägar, än i känsliga naturområden.
Dessutom ska kommunen låta uppföra en större anläggning som producerar elström med målet att 30
procent av Ystads kommuns elförsörjning ska komma från denna.
Vi ska energieffektivisera fastigheter och bygga energisnålt. Kommunen ska ställa höga krav på egna
bolag och entreprenörer vid nybyggnation. När det gäller byggherrar som bygger på privat mark kan
kommunen delvis styra genom detaljplan och bygglov.
Kommunen ska inte bidra till koldioxidutsläpp och klimatförändringar. Vi vill därför att Ystads kommun
slutar sälja utsläppsrätter och istället låter dem förgås.

Hållbar fastighetsförvaltning

Ystads kommun äger och förvaltar både verksamhetslokaler och, genom Ystadbostäder, hyresfastigheter.
Dessa fastigheter utgör en tillgång som kommunen måste hantera på bästa sätt. Vi vill att kommunens
fastigheter underhålls så att livslängden och värdet ökar. Därför vill vi göra energieffektiviseringar och
genomföra hållbara miljöinvesteringar som sänker kostnader för el och värme. Det är också nödvändigt
att kommande byggnationer görs med miljövänliga och hållbara material.
Vi vill att kommunen aktivt förvaltar sina kommersiella lokaler och utvecklar dessa på ett sätt som
skapar en levande stadskärna. För att åstadkomma detta vill vi att kommunen ser över arrendekontrakt
och hyressättning så att dessa uppmuntrar till längre öppethållande utanför turistsäsongen och ett
större utbud av verksamheter. Även uteserveringar och torghandel ska uppmuntras.
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Hamnen – på boende och besökares villkor

Miljöpartiet anser att Ystad ska vara till för boende och besökare, inte för bilar och lastbilar, så även
hamnen. Vi välkomnar ökad båtturism och ser gärna ytterligare linjer som binder samman Ystad och
kontinenten. När den yttre hamnen byggs öppnar detta för möjligheten att ta emot de kryssningsfartyg
som trafikerar Östersjön.
En framtida flytt av Bornholmstrafiken skulle öppna upp för möjligheten att bygga bostäder i ett
centralt läge, vilket Miljöpartiet är positiva till under förutsättning att transportlösningen mellan det nya
färjeläget och tågstationen bli smidig både för Bornholmsresenärerna och Ystadborna.
Den planerade utbyggnaden av hamnen kommer att kräva skattehöjningar och kommer att öka Ystads
låneskulder ytterligare. För att hålla kalkylerna krävs dessutom en trafikökning på minst 50 procent,
men det finns inga planer för var den ökade trafiken ska ta vägen. En trafikökning av bilar och lastbilar
på 50 procent är inte acceptabel. En utbyggnad kan bara ske under förutsättning att planen ändras för
att inkludera spår för transport av gods på järnväg.
Vi anser att konsekvenserna av hamnutbyggnaden för kommunens ekonomi, för trafikframkomligheten,
bullernivåer och luftkvaliteten måste utredas ordentligt. Fördelarna med en hamnutbyggnad måste
vägas mot nackdelarna och beslutet måste grunda sig på vad som ger bäst värde för Ystadborna.
Kommunen bör återuppta de regelbundna luftkvalitetsmätningar som man tidigare genomförde nu
när en hamnutbyggnad är aktuell.

SKOLA FÖR DET
LIVSLÅNGA LÄRANDET
Skolan lägger grunden för resten av livet, ett liv av livslångt lärande. Skolans fysiska miljö ska stimulera
hälsa, lek och rörelse. Pedagogiken ska stimulera till lärande för hållbar utveckling och lära ut vikten
av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Skolan ska vara en trygg arbetsplats, för både elever och
personal och skolvägar ska främja gång och cykel som de främsta transportslagen för att ta sig till
skolan.

Giftfri skola och gröna skolgårdar

Barn omges precis som vuxna av kemikalier, vilka kan ha okänd påverkan eller vara skadliga för hälsan.
Barn är mer känsliga och utsatta än vuxna då deras biologiska utveckling, beteende och upptäckarlust
gör dem mer exponerade för kemikalier. Detta är särskilt viktigt för barn i förskoleålder. Att arbeta med
giftfri skola handlar om att köpa in bra livsmedel, upphandla produkter såsom leksaker och elektronik
som uppfyller höga miljö- och hälsokrav samt material som används vid byggnation och renovering.
Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för elever, framförallt förskolebarn, att vara utomhus så mycket
som möjligt, eftersom det är bra för hälsan och utvecklingen. Våra skolgårdar är en pedagogisk och
rekreativ miljö som ska inbjuda till lek och rörelse. Därför måste tillräckligt stor areal för exempelvis
träd, annan växtlighet och möjlighet till odling avsättas vid byggandet av nya skolor.
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Utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling

För att samhället ska kunna stoppa klimatförändringarna och andra framtida miljöproblem behöver
skolorna arbeta med lärande för en hållbar utveckling och det utvidgade klassrummet. Det ska finnas
många möjligheter för pedagogerna att ta med sig sina skolklasser ut i staden och naturen. Naturskolan
och marinpedagogiskt centrum är viktiga inslag för en hållbar skola. Vi vill att Naturskolan ska vara en
naturlig integrerad del i undervisningen på alla skolor i Ystad och att satsningen på marinpedagogiskt
centrum ska göras permanent.

Utvecklande och jämlik skola

Skolan ska vara jämlik och lära ut vikten av ett jämställt och demokratiskt samhälle. Skolorna måste
aktivt arbeta för att val av utbildning och yrke inte förhindras av traditionella könsstereotyper. Idag
halkar pojkar allt oftare efter i skolan medan flickor känner sig mer stressade. Den utvecklingen
behöver mötas genom tidiga insatser, arbete med genuspedagogik och framförallt med fler vuxna av
olika yrkeskategorier i skolan. Med fler vuxna i skolan kan alla barn bli sedda och bekräftade och få det
stöd de behöver.

En god arbetsmiljö för både elever och personal

Högre lärartäthet och fler anställda av andra yrkeskategorier förbättrar lärarnas arbetsmiljö. Samtidigt
ger det varje elev mer tid med sin lärare, något vi anser krävs för hög kvalité i undervisningen. Små
barngrupper är särskilt viktigt för barnen i förskolan.
Det är viktigt att lärarna ges utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt
uttryckta och individuella behov. Digitala verktyg används allt mer i skolan och kan vara bra metoder
både för att utveckla undervisningen och för att minska den administrativa bördan för personalen. Det
är viktigt att lärarna får bra digitalt stöd och utbildning i de verktyg som införs i förväg så att de blir just
verktyg och inte en belastning.
Skollokalerna är av stor betydelse för arbetsmiljön för såväl elever som lärare. När Ystad växer behöver
vi en översyn av befintliga skolor och framtida behov för att ge en bild av var vi behöver bygga nya
skolor och vilka skolor som behöver byggas ut samt för vilka årskurser. Planering och investering i
skolor behöver göras i tid och inte när befintliga skolor redan blivit trångbodda.

Hälsosam och trygg skola

Ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Skolan har en viktig uppgift att tydligt markera mot alla former
av kränkningar och agera när kränkningar och mobbning upptäcks. Allt fler elever drabbas av fysiska
och psykiska besvär av stress. Därför är det viktigt att skolan aktivt arbetar för att minska elevernas
upplevelse av stress.
Människor lär sig bättre, förstår bättre och är gladare om de får möjlighet till fysisk aktivitet och
hälsosam mat. Ur klimat- och hälsosynpunkt bör skolorna servera mer vegetariskt och ekologiskt och
gärna närproducerat.
Att kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel är bra för miljö, hälsa och studier. Vi vill minska
motortrafiken vid skolorna, exempelvis genom att föräldrar och personal uppmanas att gå eller cykla
hellre än att ta bilen. Viktigt är därför att främja korta avstånd till skolan, framförallt i de lägre åldrarna.
Äldre barn och ungdomar kan ta sig längre sträckor på egen hand. Alla barn ska ha en säker väg till
skolan. Därför är det viktigt med sammanhängande cykelvägar, tydlig separerade från biltrafiken.
Gångbanor ska också vara ett eget utrymme och körbanor ska korsas av flera säkra övergångsställen.
För de barn och ungdomar som tar sig till skolan med kollektivtrafik är det viktigt att hållplatser är
placerade så att vägen till skolan är trygg.
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Pedagogisk mångfald

Olika barn har olika behov och förutsättningar för lärande. Det behövs därför en mångfald när det gäller
metodik, didaktik och pedagogiska modeller. Friskolor kan till viss del komplettera det kommunala
utbudet av skolor, men vi ser positivt på pedagogisk utveckling och profilering även inom den kommunala
skolan. Miljöpartiet anser att friskolor kan vara ett positivt inslag om de har som syfte att utveckla och
bredda det pedagogiska utbudet och återinvestera eventuell vinst i verksamheten.

HÄLSA, OMSORG
& SOCIALT STÖD
Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om och är solidariska med varandra. Vår omtanke ska
visa sig i kommunala insatser för den som är i behov av vård eller socialt stöd. Vi är övertygade om att
alla bidrar till samhället när de ges möjlighet och oavsett fysisk, psykisk och social funktionsförmåga så
ska alla kunna leva ett innehållsrikt och givande liv.

Förebyggande och tillvaratagande

Att ta tillvara det friska och bibehålla människans funktioner och färdigheter är grunden i Miljöpartiets
omsorgspolitik. Ju mer resurser till förebyggande desto färre behövs till vård och behandling. Det ska
vara enkelt för alla att leva ett fysiskt aktivt och mentalt stimulerande liv, oavsett ålder eller psykisk eller
fysisk variation. Därför är det viktigt med mötesplatser för såväl unga som gamla.

Insatser för ett gott åldrande

En god äldreomsorg tar sin utgångspunkt i att bevara det friska och att främja ett självständigt liv. Det är
viktigt att alla äldre erbjuds besök av hemsjukvården vid behov för bostadsrådgivning och en generell
hälsoundersökning samt för att utreda om förebyggande insatser såsom fallprevention bör sättas in.
Digitaliseringen av äldreomsorgen kan medföra större självständighet för den äldre, höjd kvalitet, och
minskad arbetsbelastning för personalen. Därför ska Ystads kommun aktivt arbeta med att införa
smarta digitala lösningar inom äldreomsorgen. För många äldre kan digitala lösningar innebära en frihet
i vardagen, samtidigt kan den ökande digitaliseringen vara svår att hänga med i. Det är därför viktigt
att Seniorernas Hus och biblioteken erbjuder kurser för äldre som vill utveckla sitt digitala kunnande.
Kommunen ska erbjuda elcyklar till äldre, som ett hjälpmedel som främjar äldres rörlighet.

Omsorg utformat för och med den enskilde

Det är inte rimligt att de äldre, som bidragit till samhällets utveckling och till den välfärd vi har idag,
ska behöva kämpa lång tid för att få en plats på särskilt boende. Platser på särskilda boenden och
trygghetsboenden ska matcha efterfrågan. Den som vill bo kvar i sitt hem ska kunna göra det så länge
det bara går med hjälp av hemtjänst.
Miljöpartiet tycker det är viktigt att människor har makten över sina liv. Alla insatser ska utgå från
individens behov. Vi ska ta stor hänsyn till omsorgstagares önskemål och det ska vara upp till den äldre
var och med vem hen ska bo.
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Den som bor på särskilt boende ska kunna lev ett liv med socialt innehåll, möjlighet till utevistelser och
kulturupplevelser. Det är väl känt att kultur och naturupplevelser, så som terapeutiska trädgårdar och
djur, är positiva inom vård och omsorg då de stimulerar alla sinnen. Vi vill att arbeten med djur, natur
och kultur inom äldreomsorgen uppmuntras. Cykling utan ålder är ett projekt i Malmö som ger äldre
möjligheten att ta del av den frihet som cykeln erbjuder, Kommunen ska ta initiativ till ett liknande
projekt i Ystad. Uteträning ska erbjudas äldre på boenden och på Seniorernas Hus. Maten på boenden
i kommunen ska vara god, näringsriktig och ekologisk.
För den som ännu inte har så stora behov att hen behöver flytta in på särskilt boende är trygghetsboende
en bra boendeform som kan stimulera ett aktivt liv och bryta isolering. Trygghetsboenden ska kunna
erbjuda olika lösningar beroende på de boendes behov och önskningar, till exempel möjlighet till
gemensamma måltider, aktiviteter, samt vårdteam. Vi vill att såväl Ystadbostäder som privata aktörer
bygger fler trygghetsboenden.

Kvalitet för personal ger kvalitet i omsorg

Personalens kompetens och arbetsmiljö är grundläggande för bra vård- och omsorg och
personalkontinuitet är viktig både för kvaliteten i omsorgen och för personalens trivsel. Det är viktigt
att personalen ges utrymme till kompetensutveckling och att den utformas utifrån lokalt uttryckta och
individuella behov. Det måste också finnas tid för reflektion.
Arbetet är ofta både fysiskt och mentalt påfrestande och för att personalen ska ha tid att återhämta sig
och orka arbetslivet ut vill vi införa sex timmars arbetsdag för personal inom vård- och omsorgsyrken.
För att personal inom vård- och omsorgsyrken i Ystads kommun ska trivas på sin arbetsplats är det
viktigt att de känner att de har möjlighet att påverka sin arbetssituation. Personal i vård och omsorg ska
inte inte digna under administrativa uppgifter och digitala verktyg ska användas både för att utveckla
vården och för att minska den administrativa bördan för personalen.

Valfrihet och trygghet

Miljöpartiet ser positivt på en mångfald inom vård- och omsorgsverksamheten eftersom det ger större
möjlighet till omsorg som passar var och en, men det kräver att kommunen har god insyn och ställer
höga krav på kvalitet i alla avtal med ickekommunala aktörer. Vi ser allvarligt på problemen inom
välfärdssektorn där vinstintresset leder till besparingar som drabbar brukare och patienter. Syftet med
verksamheten ska inte vara att dela ut vinst, utan alla utförare inom välfärden ska ha som främsta
motiv att bedriva högkvalitativ verksamhet. Eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten.

Missbruk och beroende

Ystads kommun måste föra ett aktivt och omfattande arbete mot droganvändning och alkoholmissbruk.
Kommunen ska arbeta tillsammans med polis, skola, vårdcentraler, socialförvaltningen och
föreningslivet för att informera om riskerna och förebygga användandet av narkotika, alkohol, tobak
och dopningpreparat. Vi behöver också arbeta med att bryta alkoholnormen, vilket vi kan påverka
genom information till ungdomar och genom att stadens egna verksamheter agerar som förebild.

Etablering av nya svenskar

För oss gröna handlar etablering av nysvenskar om att gemensamt skapa ett rikare samhälle. Jobb spelar
en central del i etablering av nya svenskar. Att få tillgång till ett umgänge i form av kollegor, vardagliga
rutiner som gör dig till en del av samhället, samt en egen försörjning underlättar för dig som nyanländ
att bygga ett nytt liv med framtidstro. Därför är det viktigt att kommunens fokus på möten, nätverk
och kontakter, fortsätter. Därför är det också viktigt att kommunen fortsätter erbjuda praktikplatser till
nyanlända med försörjningsstöd. Kommunen ska också ställa krav på social hänsyn i upphandlingar.
Fler upphandlingar bör innehålla krav på att leverantören bidrar till jobb eller praktikplats för de som
står långt ifrån arbetsmarknaden.
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KULTUR,
FRITID & TURISM
När vi umgås känner vi gemenskap. Genom kultur och fritidsaktiviteter skapar vi även andra sätt att
uttrycka vår identitet än genom ohållbar konsumtion. Kommunens roll är att underlätta och stödja
olika former av kultur och fritid och ge dem lika villkor. Miljöpartiets vision är att kommunens kultur-,
fritids- och idrottsverksamhet ska komma fler till del. Det ska vara enkelt att utöva spontanidrott och
attraktivt med breddidrott. Alla som lever i Ystad ska ges tillgång till ett konst- och kulturliv med kvalitet
och mångfald och uppmuntras till eget skapande. Vi vill förstärka befintliga och skapa nya mötesplatser
i kommunens tätorter. Vi vill att Kulturskolan, Ungdomens Hus, Komtek och Seniorernas Hus ska nå fler
Ystadbor.
Miljöpartiet vill att Ystad ska ha en långsiktigt hållbar turism. Vi vill särskilt gynna lokal turism och småskalig
näringsverksamhet genom till exempel satsningar på cykelturism, matturism och kulturturism. För att
Ystads kommun ska bli en levande kommun året runt behöver vi utveckla besöksnäringen utanför
sommarsäsongen. Vi vill skapa ett samverkansorgan mellan Ystads kommun och besöksnäringen i
kommunen.

En levande och attraktiv kommun

Vi vill se ett brett utbud av fritidsaktiviteter inom sport och kultur och samarbete mellan kommunen
och föreningar. Vårt Ystad välkomnar såväl etablerade aktörer som mindre traditionella kultur- och
motionsformer. Det ska vara billigt för familjer att semestra i Ystad och våra attraktioner ska vända
sig till alla Ystadbor och besökare. Vi vill ha sänkta taxor på badet och på Ystad Studios Visitor Center.
Familjebiljetter ska vara billiga och anpassade för alla typer av familjekonstellationer.

Ystads kultur ska vara tillgänglig

Kulturkonsumtion höjer livskvaliteten och främjar folkhälsan. Ystadborna ska ha tillgång till ett brett
och varierat kulturutbud på olika tider på dygnet och en bredd av kulturutövare. Kulturen ska ske på
Ystadbornas och besökares villkor. För att fler ska ha möjlighet att ta del av Ystads kulturutbud ska
det vara fri entré till Ystads museer. Öppettider och tider för arrangemang ska anpassas efter när
Ystadborna har möjlighet att delta. Satsningar på tillgänglighetsanpassning är viktiga, även vid tillfälliga
arrangemang.
Vi vill bygga in kulturen i nya hus, torg och parker genom att till exempel skapa utrymmen för gatumusik
och graffiti. Vi vill öka kvalitén på caféer på våra museer och specifikt få in en kommersiell aktör på
Klostret som håller kvalitet.

Bibliotek

Ystads bibliotek är viktiga för många Ystadbor. De är platser dit du kan gå för att inhämta information,
låna böcker, eller studera i lugn och ro. Miljöpartiet är positiva till meröppna bibliotek, det vill säga
bibliotek som kan ta emot besökare även när det inte finns personal på plats, och vill att även
Stadsbiblioteket ska vara meröppet. Miljöpartiet är även positiva till andra lösningar som ger fler tillgång
till biblioteksverksamhet, exempelvis att utöka bokbussens verksamhet.
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Kulturhus och kulturskola för alla

Miljöpartiet vill skapa samlingsplatser för lokal kultur spridda över hela kommunen, i byar och
stadsdelar. På så sätt skapar vi inte bara en arena för kultur, vi skapar också platser där människor
kan mötas. Vi vill stärka bibliotekens roll som lokala kulturhus - genom att anställa fritidsledare och
ha generösa öppettider kan ett bibliotek bli ett kulturhus. Även skollokaler kan nyttjas som kulturhus
efter skoldagens slut. Det är viktigt att värna och utveckla redan befintliga mötesplatser och lokaler för
föreningslivet, särskilt i kommunens mindre tätorter.
Kulturskolan tillhör hela kommunen och måste vara öppen för alla. Vi vill utöka antalet utbildningsplatser
på de mest populära utbildningarna på Kulturskolan. Vi vill föra Kulturskolans verksamhet närmare barn
och unga runt om i kommunen och göra Kulturskolan mer tillgänglig genom att erbjuda Kulturskolan
i byarna och satsningar på digitala lösningar. Vi vill göra satsningar på Ungdomens Hus för att nå fler
ungdomar. Vi vill göra satsningar på Komtek för att fler barn och unga ska få chansen att utveckla
sina tekniska kunskaper. Seniorernas Hus är viktiga mötesplatser för våra äldre och för att ge dem
möjligheten att utveckla intressen och delta i aktiviteter. Vi vill att fler äldre ska delta i aktiviteter
arrangerade av Seniorernas Hus.

Motion och idrott på lika villkor

Motion ska vara enkel och rolig. Det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet, folkhälsa och
välmående. Ystad har en stark idrottstradition som ska värnas. Det ska finnas lokala förutsättningar för
att vara aktiv utomhus med satsningar på spontanidrottsplatser och utegym.
Det är inte acceptabelt att killdominerade sporter får mer pengar och utrymme än tjejdominerade,
eller att vuxenvärldens normer styr vilka aktiviteter som får stöd. Det är viktigt att personer med
funktionsvariationer har god tillgång till idrott, fysisk aktivitet och naturupplevelser. Därför vill
Miljöpartiet att kommunen kontinuerligt följer upp att idrottsutövning sker på lika villkor.

Långsiktigt hållbar turism i hela kommunen

Besöksnäringen är idag den snabbast växande tillväxtsektorn globalt och Ystad har mycket goda
förutsättningar att locka besökare till kommunen. I den växande besöksnäringen ligger en stor
potential för ökade arbetstillfällen. Miljöpartiet vill att Ystad ska ha en långsiktigt hållbar turism. Därför
vill vi särskilt gynna företag som stimulerar och möjliggör för lokal turism, till exempel företag som
utvecklar lokala arrangemang eller erbjuder småskalig café-, restaurang- eller hotellverksamhet eller
bed & breakfast. Detta är också en del av en landsbygdsutveckling som är värdefull för medborgare
som vill vara bosatta utanför tätorterna. För att göra kommunen mer tillgänglig med miljösmarta
transportmedel vill Miljöpartiet verka för att utveckla ett hyrcykelsystem under sommarmånaderna.
Vi vill satsa på cykelturism. Cykelvägar som knyter ihop Ystad med grannkommunerna gynnar
cykelturism och småskalig näringsverksamhet. Matturism har stor utvecklingspotential och har stora
förutsättningar för att skapa nya jobb på landsbygden. Kulturturism är ett annat område med stor
utvecklingspotential och kulturutövare måste involveras i arbetet med att utveckla besöksnäringen i
kommunen.
Vi ser en stor potential för att utveckla besöksnäringen i Kåseberga kring Ales stenar, som redan
lockar många besökare till kommunen. Kommunen ska satsa på att göra Kåseberga till ett nav för
besöksnäringen i de östra kommundelarna. Att skapa ett besökscentrum i Kåseberga har länge
diskuterats, nu är det dags att göra verklighet av planerna. För att öka tillgängligheten med miljösmarta
transportmedel vill vi förbättra bussförbindelserna till Kåseberga.
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Levande turiststad året om

För att Ystads kommun ska bli en levande kommun året runt behöver vi utveckla besöksnäringen
utanför sommarsäsongen. Ett steg på vägen är att förlänga säsongen genom samverkan och gemensam
marknadsföring med näringslivet och de aktörer som verkar inom besöksnäringen. Ett uttalat mål och
en satsning på att locka besökare till kommunen under julen och visa upp Ystad som en vinterkommun
är nästa steg.
Miljöpartiet vill att det skapas ett samverkansorgan mellan Ystads kommun och besöksnäringen i
kommunen. Kommunen måste också utöka budgeten för att marknadsföra våra evenemang och
utställningar utanför kommunens gränser.

ARBETSMARKNAD
& NÄRINGSLIV
Välmående medarbetare och ett välmående näringsliv är viktigt för en långsiktigt hållbar kommun.
Ystads kommun har som arbetsgivare ett stort ansvar för de anställdas arbetsmiljö, för att erbjuda ett
jämlikt och jämställt arbetsliv och för att erbjuda sina anställda de verktyg de behöver för att kunna
utföra ett bra arbete till gagn för kommuninvånarna. Kommunen har också ett ansvar gentemot det
lokala näringslivet och för att erbjuda vägar in i arbete för kommunens invånare.

Ystad som arbetsgivare

Som arbetsgivare behöver Ystads kommun värna om sina anställda. Det innebär trygga anställningar
och ett förebyggande arbetsmiljöarbete. Allt fler lider av stress och utbrändhet och sjukskrivningar
innebär både en kostnad för samhället och ett stort lidande för de som drabbas. Vi arbetar för att bryta
normen om 40 timmars arbetsvecka och möjliggöra ett mer flexibelt arbetsliv. Vi vill öka möjligheterna
för de anställda att själva välja tjänstgöringsgrad. Det ska alltid vara möjligt att få jobba heltid, men vi vill
även öka möjligheterna att gå ner i arbetstid för den som vill. Möjlighet att ta igen sig och tid för reflektion
är viktig och Miljöpartiet ser förmåner som flexibel arbetstid, möjlighet att växla semesterersättning till
fler semesterdagar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid, som viktiga för
att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbete inom vård- och omsorg är ofta både fysiskt
och mentalt påfrestande och för att personalen ska ha tid att återhämta sig och orka arbetslivet ut vill
vi införa sex timmars arbetsdag för personal anställda inom vård- och omsorg.
Miljöpartiet verkar för att män och kvinnor ska ha samma villkor i arbetslivet. Kommunens förvaltningar
ska sträva efter en jämn könsfördelning hos personalen som helhet och inom olika yrkeskategorier.
Jämställdhetsarbete gällande oskäliga löneskillnader, arbetsförhållanden och arbetsvillkor ska fortsätta
och förstärkas.
Vi värnar också om personalens insyn, medinflytande och medbestämmande. Kommunen ska tillämpa
tillitsbaserad styrning med tilltro till medarbetarens förmåga att lösa uppgiften. All personal ska ges
möjlighet till kompetensutveckling.
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Digitalisering

För att driva på den digitala utvecklingen vill vi att Ystads kommun tar fram en digital agenda. Det finns
mycket att vinna på att automatisera delar av verksamheten och frigöra personella resurser att syssla med
något annat. Inom skola respektive vård kan digitala verktyg användas för att utveckla undervisningen
respektive vården. Biståndsansökningar kan automatiseras, vilket innebär att personalen kan ägna
sin tid åt mer komplexa ärenden. Enklare bygglovsansökningar kan automatiseras med förmånen
att kommuninvånarna får svar på sin ansökan direkt och anmälningar och enklare ansökningar till
Miljöförbundet kan hanteras på samma sätt.

Kommunalt ansvar för arbetsmarknadspolitiken

Kommunen kan och bör ta ett större ansvar för arbetsmarknadspolitiken. Det är oansvarigt att
överlåta hela arbetsmarknadspolitiken till den nationella nivån när det är kommunen som är närmast
såväl arbetstagare som företag. Kommunen kan ta ansvar för att fler kommer i arbete både genom
sitt agerande som en av de största lokala arbetsgivarna och genom att samarbeta med det lokala
näringslivet. Sommarjobb, praktik- och traineeplatser inom offentliga verksamheter kan locka fler att
söka ett kommunalt jobb.
För att öka arbetsinpendlingen ska kommunen arbeta för att få en statlig eller europeisk myndighet till
Ystad.
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