
Sammanställning av möte med ungdomsfullmäktige 20 januari 2021 
gällande Planprogram för Stortorget, Översiktsplanen Kommunen 
Ystad 2030 och Landsbygdsstrategin    
 
Planprogram för Stortorget   
Kort information om arbetet med planprogrammet för Stortorget. En återkoppling gjordes från 
workshopen som arrangerades med ungdomsfullmäktige i oktober 2019 och en summering av de 
svar som kom in på frågorna om Stortorget gjordes. Läs mer om planprogrammet 
på www.ystad.se/stortorget.   

 
Översiktsplanen Kommunen Ystad 2030   
En kort redogörelse av vad en översiktsplan är för något och var i framtagandeprocessen vi befinner 
oss.  En återkoppling gjordes från workshopen som arrangerades med ungdomsfullmäktige under 
2017. Läs mer om översiktsplanen på www.ystad.se/kommunen2030.   

 
Landsbygdsstrategin   
   
Syfte   
Syftet med workshopen är att ta in underlag till kommunens landsbygdsstrategi från målgruppen 
barn och unga. Detta eftersom kommunen ser det som viktigt att målgruppen har möjlighet att 
påverka innehållet i strategin.   
 
Bakgrund  
Arbetet med framtagandet av landsbygdsstrategin påbörjades under sommaren 2020. Under hösten 
genomfördes en workshop med kommunens förtroendevalda. Mellan 
december och januari hade kommunens alla byalag möjlighet att bidra med deras tankar och idéer 
till arbetet med landsbygdsstrategin.   
För att få ett bredare perspektiv på landsbygdsutveckling behöver också barn och unga i Ystads 
kommun ha inflytande i frågor som rör dem.   
 
Upplägg för workshop   
För att fånga upp barn och ungas perspektiv på landsbygdsutveckling arrangerades en digital 
workshop den 20 januari 2020 där nästan alla ledamöter deltog. Ungdomsfullmäktige 
har 55 ledamöter som representerar skolorna i kommunen från årskurs 4 till gymnasiet.   
Under workshopen gavs ledamöterna möjlighet att svara på fem frågor via det digitala 
verktyget Menti. Ledamöterna som går i mellanstadiet satt samlade på respektive skola tillsammans 
med en pedagog. Ledamöterna från högstadiet och gymnasiet satt individuellt.    
 
Sammanfattning av workshopen   
Workshopen inleddes med en öppen fråga där deltagarna skulle beskriva vad som är det bästa med 
landsbygden.   
Vad är det bästa med landsbygden? (36 svar)  

• Naturen  
• Havet   
• Lugnet   
• Idrottsföreningarna  

http://www.ystad.se/stortorget
http://www.ystad.se/kommunen2030


• Friheten   
• Djuren   
• Vandring   
• Luften   
• Näringsliv  
• Kabusa  
• Infrastruktur   
• Klimat   
• Maten   

  
Efter första mentifrågan beskrevs två utmaningar för landsbygden: att kollektivtrafiken är bristfällig 
på landsbygden och att klimatförändringar påverkar, och kommer påverka, 
landsbygdsutvecklingen. Den andra mentifrågan gällde att deltagarna själva skulle beskriva 
utmaningar för landsbygden.   
Vad finns det för utmaningar? (35 svar)  

• Långa avstånd   
• Dålig internetuppkoppling  
• Kollektivtrafik – bussen går för sällan, färre busshållplatser, långt till busshållplats  
• Saknas cykelvägar  
• Få aktiviteter   
• Döende idrottsföreningar   
• Dåliga vägar  
• Urbanisering  
• Kapitalism   
• Elektricitet   
• Skola  
• Brist på affärer och café  
• Transporter   
• Klimatförändringar - bevara naturen   
• Turister  
• Akuten   

  
Efter de två inledande frågorna fokuserade workshopen på landsbygdsstrategins tre strategiska 
områden - rekreation, kultur och föreningsliv, kommunikationer samt natur och miljö.   
  
 Hur kan vi skapa fler saker att göra på landsbygden? (38 svar)  

• Idrottshallar   
• Utomhusbad  
• Mötesplatser - naturliga samlingspunkter  
• Idrottsföreningar  
• Nya hus - få fler att flytta till landsbygden   
• Fritidsgård  
• Skidbackar  
• Mountainbikebana  
• Vinteraktiviteter   
• Parker  
• Ishallar  
• Inget, för det förstör naturen  
• Godisaffär  
• Infrastruktur – cykelbanor, vägar, busstrafik   



Hur gör vi så att det blir lättare att nå olika saker mellan staden och landsbygden? Och 
mellan platser på landsbygden? (37 svar)  

• Kollektivtrafik – fler busshållplatser, bättre busstider, närmare till busshållplats, 
bygga ut Skånes tågnät  
• Fler cykelvägar  
• Belysning – belysning på landsvägar, ljusare gator.   
• Fler butiker och affärer   

  
Hur gör vi för att ta hand om miljö och klimat? (35 svar)  

• Förnyelsebar energi - solceller och vindkraft  
• Fler elbussar och elbilar  
• Mer närodlat  
• Köra mindre bil – samåka, sluta att köra bill till jobbet, sluta köra bil i städerna  
• Kommunsamarbete  
• Minska skräp - sortera, sluta med plast  
• Ta hand om havet  
• Mindre utsläpp - inte släppa ut kemikalier   
• Sluta handla för mycket   
• Sätta press på företag   

 
Fortsatta arbetet   
Efter workshopen fortsätter framtagandet av landsbygdstrategin. Strategin beräknas gå på remiss 
under mars till maj. För att sedan gå upp för godkännande i kommunstyrelse och fullmäktige till 
hösten. Återkoppling av strategin till ungdomsfullmäktige beräknas ske någon gång under 
hösten 2021.   
Läs mer på www.ystad.se/landsbygdsstrategi   
  
Övrigt  
Vi tackar för möjlighet att komma till ungdomsfullmäktige. Om ni har några frågor kan ni höra av er 
till oss.   
 
Med vänliga hälsningar,   
 
 
Erik Hellberg   
erik.hellberg@ystad.se  
 
Malin Blomberg Hading  
malin.blomberghading@ystad.se 
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