


En röst på en SU-kandidat är en röst på en pålitlig 
kandidat som vill föra din talan i er kommun.

I din hand håller du Svensk Ungdoms kommunalvalsprogram. I det här 

programmet presenteras tre temaområden som Svensk Ungdom bland 

annat vill jobba för i våra kommuner. Vår politik bygger på en socialliberal 

ideologi där varje individs fria val sätts i fokus. Vi tror på alla människors lika 

värde och vill bygga samhället så att alla ges lika möjligheter att förverkliga 

sina drömmar. Vill du veta mer om vår politik hittar du vårt politiska pro-

gram på hemsidan su.fi, eller så kan du kontakta någon av våra kandidater.

Vi vill se kommuner och städer där allas röst blir hörd. Vi vill se att alla 

har jämlika möjligheter att utvecklas och skapa sina egna förutsättningar. 

Den kommunala servicen ska erbjudas nära det egna hemmet på både 

finska och svenska. Kommunerna ska satsa på miljömässig, social och 

ekonomisk hållbarhet med satsningar på klimatsmarta lösningar. Vi vill 

inte se höjda skatter på arbete. Vi vill se kommuner som skapar en rättvis 

framtid för kommande generationer.



Svensk Ungdom ser utbildning och forskning som nyckeln till både individens och Finlands 
framgång. Utbildningen garanterar alla barn en jämlikt start i livet. Vi vill att alla barn ska ha rätt till 
dagvård. Dagvården ska erbjudas nära barnets hem på det egna modersmålet.

I skolan ska alla barn bli sedda och hörda. Det ska finnas trygga vuxna i skolan och barn med spe-
cialbehov ska alltid få den hjälp de behöver. Samtidigt ska undervisningen anpassas så att alla elever 
kan utvecklas i skolan. Grundskolan ska även i fortsättningen bygga på en god allmänbildning.

Efter grundskolan ska alla studerande ha möjlighet att söka sig vidare till en valfri utbildning på 
andra stadiet, men det ska inte vara ett tvång. Digitala verktyg ska användas som komplement i 
utbildningen. Alla ska ha reella möjligheter att söka sig till en högskola efter andra stadiet.

Elev- och studerandevården bör vara lättillgänglig och arbeta förebyggande. Alla elever och 
studerande ska ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel. Skolkuratorer- och psykologer 
ska alltid finnas tillgängliga nära den behövande. Samarbetet mellan socialvården och skolan ska 
stärkas.

I kommunerna vill Svensk Ungdom under de kommande fyra åren arbeta för:

ATT den svenskspråkiga utbildningen tryggas i Finland på alla stadier
ATT den subjektiva rätten till dagvård bevaras
ATT grupperna inom småbarnspedagogiken inte är för stora
ATT vi säkerställer att det finns tillräckligt med behörig personal inom småbarnspedagogiken
ATT undervisningen på alla stadier är jämlik och fri från stereotypa könsnormer
ATT undervisningen i det andra inhemska språket inleds på årskurs ett
ATT samarbete över språkgränser främjas
ATT det på alla stadier råder nolltolerans mot diskriminering, rasism, mobbning och sexuella trakas-
serier och  att skolan tar till krafttag mot dessa
ATT det finns tillräckligt med kuratorer, skolpsykologer och annan stödpersonal på alla utbild-
ningsstadier
ATT alla elever och studerande ska ha reella möjligheter att påverka sin omgivning
ATT ungdomsfullmäktigen garanteras närvaro- och yttranderätt i nämnder, fullmäktige och 
kommunstyrelsen
ATT kommuner arbetar för att höja ungas valdeltagande
ATT grundskolan och andra stadiet är tillgängligt och avgiftsfritt för alla
ATT närundervisningen inom yrkesutbildningen ökar och dess kvalitet tryggas
ATT alla barn och unga garanteras en hobby de trivs med och att de kan påverka hobbyutbudet i 
den egna kommunen. Hobbyutbudet ska vara mångsidigt och inkludera allt från idrott till kultur
ATT alla utrymmen i kommunerna är friska och används effektivt

EN TRYGG UTBILDNING
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Svensk Ungdom vill se att hållbarhet är utgångspunkten till hur vårt samhälle är uppbyggt. Under 
den rådande klimat- och miljökrisen är det allt viktigare att vi är med och bidrar till den kamp som 
behövs till att stoppa krisen på lokalt, nationellt och internationellt plan. Våra hållbara kommuner är 
nyckeln till att nå de mål för sänkta utsläpp vi förbundit oss till i Parisavtalet.

Finland är ett land med en omfattande landsbygd och koncentrerade tätorter. Landsbygd och 
städer är inte varandras motpoler, utan fungerar i ständig samverkan. Infrastrukturen ska vara an-
passad till de olika levnadsförhållandena som finns i Finland. För att landsbygden ska vara livskraftig 
behövs våra primärnäringar och en ansvarsfull användning av våra naturresurser.

I tätorter ska kollektivtrafiken alltid vara välutvecklad och prioriteras framom privatbilism. Stadspla-
neringen ska stöda affärsverksamhet och en dynamisk stadsmiljö genom att möjliggöra kapacitet 
för kollektivtrafiken, tät bebyggelse och flera gröna rum.

Vi vill utveckla landsbygden och bevara dess livskraft, så att man fortfarande kan få de tjänster som 
behövs nära hemmet. Vård och skola ska alltid finnas på ett skäligt avstånd, som ett komplement 
kan hälsovårdsbussar och skolskjutsar erbjudas.

Därför vill Svensk Ungdom under de kommande fyra åren i kommunerna arbeta för:

ATT varje kommun i Finland är klimatneutral år 2030.
ATT kollektivtrafiken byggs ut på tätbebyggda områden och att fler infartsparkeringar upprättas
ATT alla studerande har rätt till studierabatt på kollektivtrafik oberoende av hemort.
ATT man satsar på automatisering av kollektivtrafik
ATT stamvägnätet får mer resurser för uppehåll.
ATT gång- och cykelvägars säkerhet, kvalitet och underhåll förbättras
ATT flera små och förmånliga bostäder byggs i huvudstadsregionen och att kommuner med 
högskolor garanterar ett tillräckligt antal förmånliga studiebostäder
ATT bestämmelser som hindrar tät bebyggelse avskaffas.
ATT flera gröna rum skapas i städerna och att man värnar om de som finns
ATT sorterings- och ekopunkter garanteras i hela Finland och att kommuner utvinner biogas på 
sina avfallsanläggningar
ATT flera kommuner upphandlar närproducerad mat till offentliga kök.
ATT avdragsrätten för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen bevaras och uppmun-
trar till att resa kollektivt.
ATT klimat- och miljöpåverkan får en större roll i det lokala och regionala beslutsfattandet, såsom 
inom markplanering och byggande.
ATT kommunerna främjar investeringar inom den förnyelsebara- och utsläppsneutrala energisek-
torn
ATT kommuner tar en aktiv roll för att skydda den biologiska mångfalden i enlighet med FN:s 
biodiversitetskonvention.
ATT kommunerna stödjer jord- och skogsbrukarna i deras arbete mot klimatförändringen
ATT man vid planering av bostadsområden tar jordbrukets utrymmesbehov i beaktande.
ATT skogen fortsätter växa mer än det årliga uttaget
ATT antalet friluftsområden & idrottsplatser ökar och underhållet förbättras
ATT stadsplanering ska motverka socialt utanförskap

ETT HÅLLBART FINLAND



Vi vill att alla ska ha ett trivsamt jobb att gå till, med rättvis lön. Svensk Ungdom vill att den ekonom-
iska politiken skapar hållbar tillväxt, uppmuntrar till företagsamhet och leder till ökad sysselsättning. 
En ansvarsfull ekonomisk politik gör att vi kan finansiera utbildning, vård och annan service både 
idag och i framtiden.

Kommunerna har en avgörande roll i företagens tillväxt och möjligheter att skapa nya jobb. Svensk 
Ungdom vill att Finland ska ha världens mest företagsvänliga kommuner. Vi vill se kommuner som 
satsar på hållbar infrastruktur och tjänster som gör att flera företag söker sig till Finland och ökar 
därmed på sysselsättningsgraden. 

För att Finland ska klara sig i den internationella konkurrensen behövs allas kunskaper och insatser. 
Ekonomisk jämställdhet måste vara en utgångspunkt för alla kommuner. Alla bör ha lika möjligheter 
till karriärutveckling. Studeranden skall varken jobba oavlönat eller bestraffas av att jobba. Att ta 
emot arbete måste alltid vara lönsamt.

Därför vill Svensk Ungdom under de kommande fyra åren i kommunerna arbeta för:

ATT inte höja skatten på arbete
ATT kommuner uppmuntrar sina invånare till företagsamhet.
ATT kommuner stöder utvecklingen av nya produkter och tjänster, för att öka kommunens konkur-
renskraft och hållbarhet. 
ATT investeringar stöds genom att den kommunala fastighetsskatten inte höjs
ATT införa lokala avtal som kan komplettera kollektivavtal
ATT kommunerna främjar arbete för unga och invandrare t.ex. genom arbetssedlar
ATT alla studerande får betalt för sin arbetspraktik
ATT inga nedskärningar görs i ungdomsarbete.
ATT det görs satsningar på bland annat uppsökande ungdomsarbete som en åtgärd för att minska 
på arbetslöshet bland unga
ATT införa en ungdomsreservering i beskattningen
ATT alla invandrares rätt till en integrationsplan förverkligas.
ATT det görs specialsatsningar på att integrera sårbara grupper, som hemmavarande föräldrar.
ATT kommunerna ska vara attraktiva för internationell arbetskraft
ATT slopa behovsprövningen vid anställning för att öka arbetskraftsinvandringen
ATT kommunerna främja arbetsplatshälsan genom förebyggande åtgärder och högre krav på 
arbetsgivaren
ATT satsa på livslångt lärande så att fortbildning och utbildning blir ett verkligt alternativ
ATT Navigatortjänster erbjuds tillräcklig finansiering och att deras verksamhet i tvåspråkiga kom-
muner erbjuds på både finska och svenska
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