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Svensk Ungdom i Åboland vill se ansvarstagande kommunala beslutsfattare som skapar fram-
tidstro, gynnar utveckling och långsiktiga lösningar. Den miljömässiga, sociala och ekonomiska 
hållbarheten ska vara utgångspunkten i alla beslut. Vår region är en välmående och växande re-
gion där alla personer, oavsett språk eller bakgrund, känner sig hemma. Våra kommuner behöver 
politiker som vågar och vill utveckla vårt samhälle. Vi tar hand om vår natur och vår skärgård, 
och i alla beslut värnar vi om att minimera konsekvenserna på klimatet och biodiversiteten. Alla 
regionens kommuner är klimatneutrala senast år 2030.

SU i Åboland
KOMMUNALVALSPROGRAM

EN VÄXANDE ÅBOREGION

Åbo ska som regionens huvudcentra utvecklas och växa. I våra städer satsar vi på en hållbar bostadspolitik, där 
man miljövänligt bygger nytt samtidigt som man bevarar byggnader med historiska och kulturella betydelser 
samt grönområden. Det ska vara smidigt, tillgängligt, förmånligt och miljövänligt att röra sig i våra städer. Åbo är 
en inkluderande och trygg storstad som aktivt motverkar segregering och utanförskap. Beslutsfattare i Åbo är 
modiga och innovativa, och stort fokus ligger på att utveckla regionen som ett centrum för utbildning, sjöfart och 
varvsindustri, läkemedelsindustrin och företagande. Åbo ska vara Finlands mest cykelvänliga stad.

Vi vill jobba för: 
ATT Åbo ska vara Finlands attraktivaste studiestad.
ATT Åbo samarbetar i större grad med högskolorna för att skapa attraktivare arbetsmöjligheter åt studerande 
efter examination.
ATT kollektivtrafik inom Åboregionen ska vara ett smidigt och lättillgängligt alternativ för alla att använda sig av. 
ATT man bygger nytt för att hålla centrum förmånligt att bo i, samtidigt som man sparar grönområden och bev-
arar byggnader med kulturell och historisk betydelse.
ATT nybyggen är hållbara, både med miljövänliga material och att man investerar och bygger långsiktigt.
ATT samarbete mellan språkgränserna inom alla stadens sektorer uppmuntras och främjas.
ATT Åbo stads information utkommer smidigt på både svenska, finska och engelska.
ATT parker, gator och ån hålls rena och att stadens parker utvecklas och utnyttjas bättre.
ATT gång- och cykelvägarnas säkerhet, kvalitet och underhåll förbättras och upprätthålls året runt. I stadsplaner-
ing skall det mest cykelvänliga alternativet alltid väljas.
ATT stadsplaneringen skall motverka segregering.
ATT skolutrymmen i Åbo hålls friska, mögelfria, och att de används effektivt.
ATT Åbo fortsätter satsa på spetskompetenser och bygger kluster, till exempel inom läkemedels- och varvsin-
dustrin. 
ATT frakthamnen flyttas bort från centrum och ersätts av en port för kryssningsfartyg, samt att hamnområdet i 
Åbo utvecklas till ett rekreationsområde med butiker och restauranger.



 EN LIVSKRAFTIG OCH REN SKÄRGÅRD

Det ska vara tryggt, enkelt och attraktivt att bo och jobba i skärgården. Den kommunala servicen ordnas nära 
hemmet. I våra skärgårdskommuner jobbar vi för att skapa och upprätthålla säkra och klimatsmarta förbindels-
er och infrastruktur. Vi tar hand om vårt hav och våra stränder. Kommunerna jobbar aktivt för att underlätta för 
företagande. Kommunerna skapar förutsättningar för att kunna bo och jobba i skärgården året runt. 

Vi vill jobba för: 
ATT 5G och fibernät utvecklas i skärgården och på landsbygden.
ATT barn i skärgården fortfarande har en kort och trygg skolväg.
ATT kommunal service ordnas nära hemmet, och att nya lösningar främjar den nära servicen.
ATT kommunerna främjar inflyttning och upprätthåller en service som gör det möjligt för nya invånare att bosätta 
sig i skärgården.
ATT plast och mikroplaster inte ska förekomma i våra hav.
ATT staden erbjuder förmånliga båtplatser till dess invånare.
ATT septistationer finns tillgängliga i hamnarna. 
ATT kommunerna ska stödja miljövänliga lösningar i jordbruken och minskning av näringsämnen i våra hav. 
ATT cykelvägar skall byggas och upprätthållas vid Skärgårdsvägen.
ATT det i gästhamnar och runt om i skärgården ska finnas tillgängliga och gratis återvinningsstationer. 
ATT kommunerna vid Östersjön aktivt ska delta i och stödja projekt som arbetar för innovation och samarbete i 
Österjöområdet. 

EN REGION DÄR VI TAR HAND OM VARANDRA

I våra kommuner tar vi hand om varandra. Vi skapar ett tryggt skyddsnät som fångar upp personer som far illa. 
I våra kommuner satsar vi på den förebyggande vården och tryggar möjligheterna till en meningsfull fritid och 
rekreation i naturen och med kultur och idrott. Vi fokuserar på unga och studerandes mentala hälsa och mö-
jligheter till hjälp. I våra kommuner genomsyrar solidaritet, inklusivitet och aktivt icke-rasistisk arbete alla beslut. 

Vi vill jobba för: 
ATT alla barn och unga garanteras en trygg dagvård och skolgång på de båda inhemska språken, samt tillräckli-
ga resurser för de barn som behöver tolktjänster.
ATT integrering sker på båda inhemska språken och att kommunerna satsar på integrering i skolorna.
ATT alla invånare som är i behov av mentalvårdstjänster garanteras att få dem inom en månad.
ATT staden och SHVS samarbetar för att försäkra kvalitativ vård åt studerande och att studeranden får vård 
inom rimlig tid. 
ATT alla barn och unga garanteras en hobby de trivs med, till exempel genom hobbysedlar, och att de kan 
påverka hobbyutbudet i staden de bor i. Barn och unga kan använda stadens idrottsanläggningar- och utrymmen 
gratis.
ATT det finns tillräckligt med kuratorer, skolpsykologer och dylik stödpersonal på alla utbildningsstadier och att 
det finns tillräckligt med resurser för att motverka mobbning redan i tidig ålder.
ATT kommunerna ska öka sina anslag till kvinnojourer och skyddshem, och trygga verksamheten av kommuner-
nas social- och barnskydd.
ATT kommunerna erbjuder gratis preventivmedel till alla under 25 år.
ATT kommunerna aktivt ska förebygga ungas marginalisering och motverka hemlöshet.
ATT det finns tillräckligt med ungdomslokaler, och att de unga själva får påverka hur ungdomslokalerna ser ut. 
ATT den uppsökande ungdomsverksamheten på svenska i Åbo tryggas.
ATT alla kommuner tillämpar anonym rekrytering.
ATT kommunerna erbjuder lättillgänglig vård åt missbrukare och injektionsrum. 


