Ystads grönaste
valmanifest 2018

Detta är Miljöpartiet de gröna i Ystads valmanifest.
Det innehåller de konkreta politiska förslag som vi vill driva i Ystad
under mandatperioden 2018-2022.
Förslagen finns inom sex för oss helt avgörande områden:
Klimat och miljö
Hållbart resande
Hållbar hamnutbyggnad
Skola för det livslånga lärandet
Åtgärder för en trygg ålderdom
Digitalisering
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.
Miljöpartiet behöver ditt stöd. Nu.

Klimatet kan inte vänta.

Innehåll
Klimat och miljö sidan 5
Hållbart resande sidan 6
Hållbar hamnutbyggnad sidan 7
Skola för det livslånga lärandet sidan 8
Åtgärder för en trygg ålderdom sidan 9
Digitalisering sidan 10
Finansiering sidan 11

Klimat och miljö
Klimat och miljö är vår tids största ödesfrågor. 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. Därför måste Ystads kommun arbeta
med sin egen miljöpåverkan och med att klimatsäkra Ystad för att minimera effekterna
av de klimatförändringar som redan pågår. Vi vill Nu:
• Att en miljöchecklista följer med varje politiskt beslut.
• Öka andelen ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat som serveras i de kommunala
köken.
• Sätta upp solpaneler på alla kommunala fastigheter som är lämpliga för detta.
• Slopa kravet på bygglov för solpaneler.
• Att det byggs fler vindkraftverk i kommunen.
• Att kommunen ska låta uppföra en större anläggning som producerar el med målet att 30
procent av Ystads kommuns elförsörjning ska komma från denna.
• Energieffektivisera fastigheter och bygga energisnålt.
• Skapa plats för en återvinningsstation i centrala Ystad, där det idag är långt till närmsta
möjlighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning.
• Att Ystads kommun slutar sälja utsläppsrätter.
• Bevara och stimulera biologisk mångfald genom sammanhängande gröna stråk i
kommunen och klimatsäkra staden genom satsningar på mer parkmark och grönstruktur.

Hållbart resande
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.
Kommunens trafikplanering ska stödja klimat- och hälsosmarta transporter för
invånarna. Vi vill Nu:
• Bygga fler cykelvägar i Ystads tätort och mellan byarna.
• Göra det säkert och enkelt för cykel- och gångtrafikanter att ta sig fram i hela kommunen
året om.
• Bygga cykelparkeringar i anslutning till hållplatser i hela kommunen.
• Satsa på cykelturism genom att verka för att utveckla ett hyrcykelsystem och cykelvägar som
knyter ihop Ystad med grannkommunerna.
• Verka för en väl utbyggd kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter från alla de större
byarna.
• Satsa på halvtimmestrafik på alla stadsbussar, med målet att införa kvartstrafik på längre
sikt.
• Införa gratis buss till alla barn och ungdomar som bor i Ystads kommun.
• Göra Sankt Knuts torg till en mer välkomnande och inbjudande entré till Ystad genom att ta
bort bilparkeringen.
• Att Hamngatan ska göras om till gågata, med busstrafik tillåten.
• Bygga laddstolpar på kommunala parkeringar.

Hållbar hamnutbyggnad
Miljöpartiet ser positivt på transport av gods på vatten och räls. Vi välkomnar
ökad båtturism till Ystad och ser gärna ytterligare linjer som binder samman
Ystad och kontinenten. En framtida flytt av Bornholmstrafiken skulle öppna upp
för möjligheten att bygga bostäder i ett centralt läge, vilket vi ställer oss positiva
till. En hamnutbyggnad får dock inte innebära en ökning av tung trafik genom
Ystad, försämrad framkomlighet, ökade bullernivåer eller försämrad luftkvalitet.
Hamnutbyggnaden får heller inte innebära ett ökat kommunalt skattetryck eller hota
viktiga investeringar i välfärden. Vi vill Nu:
• Göra en fördjupad analys av de ekonomiska och finansiella riskerna med
hamnutbyggnaden.
• Att konsekvenserna av den förväntade trafikökningen utreds ordentligt och en
handlingsplan för att hantera trafikflödena tas fram.
• Verka för att transport av gods på järnväg inkluderas i planerna.
• Genomföra en utredning av bullernivåerna, som tittar på konsekvenserna för de boende i
alla områden som kan komma att påverkas av den ökade trafiken från hamnen.
• Återuppta de regelbundna luftkvalitetsmätningar som kommunen tidigare genomförde.

Skola för det livslånga lärandet
Vi ska investera i våra barn och ungdomars framtid! 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. Skolvägar ska främja gång och cykel som de främsta
transportslagen för att ta sig till skolan. Vi vill Nu:
• Kompetenssäkra skolan genom höjda lärarlöner och ökad personaltäthet i skola och
förskola.
• Arbeta med giftfri skola genom att köpa in produkter såsom leksaker och inventarier samt
byggnadsmaterial som uppfyller hårda miljö- och hälsokrav.
• Satsa mer pengar för att förbättra maten som serveras i skolan. Skolan ska servera mer
ekologiskt, närproducerat och större andel vegetariskt.
• Minska motortrafiken vid skolorna.
• Att alla barn ska ha en säker väg till skolan, oavsett om de går, cyklar eller åker kollektivt.
• Att lärande för hållbar utveckling ska vara en aktiv del i skolans pedagogiska arbete.

Åtgärder för en trygg ålderdom
Miljöpartiet vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra. Vår omtanke ska visa sig
i kommunala insatser för de som är i behov av vård eller social omsorg. Alla som bor i
Ystads kommun ska kunna leva ett innehållsrikt och givande liv, hela livet. Vi vill Nu:
• Bygga fler särskilda boenden och trygghetsboenden för att matcha efterfrågan.
• Att de som bor på särskilda boenden ska kunna leva ett rikt socialt liv med möjlighet till
utevistelser och kulturupplevelser.
• Att arbeten med djur, natur och kultur inom äldreomsorgen uppmuntras.
• Utveckla utbudet av de fysiska uteaktiviteter som erbjuds på äldreboenden och på
Seniorernas Hus.
• Att kommunen ska ta initiativ till ett cykling utan ålder-projekt som ger äldre möjligheten att
ta del av den frihet som cykeln erbjuder.
• Satsa på god, näringsriktig och ekologisk mat på boenden i kommunen.
• Införa sex timmars arbetsdag för personal inom vård- och omsorgsyrken, för att främja ett
hållbart arbetsliv och höja kvalitén i omsorgen.

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 ekonomiska och personella resurser. Vi vill Nu:
• Att digitala verktyg ska användas för att utveckla verksamheten i skola respektive vård.
• Att biståndsansökningar automatiseras, vilket innebär att personalen kan lägga tid åt mer
komplexa ärenden.
• Att enklare bygglovsansökningar och andra ansökningar digitaliseras med fördelen att
kommuninvånarna får svar på enklare ansökningar direkt.

Finansiering
Miljöpartiet 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.
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