
Svensk Ungdom i Nyland 
KOMMUNALVALSPROGRAM



Svensk Ungdom i Nyland vill jobba för ett Nyland där ungdomar trivs och mår bra. Unga har rätt 
att få stöd av kommunen till att uppfylla sina egna drömmar. Vi vill att Nyland ska ses som ett livsk-
raftigt alternativ till ett liv i huvudstaden. Kommunerna i Nyland måste ta sitt globala ansvar för att 
bekämpa klimatkrisen, kommunens utveckling skall basera sig på klimatsmarta lösningar. 

SU i Nyland
KOMMUNALVALSPROGRAM

EN TRYGG UPPVÄXT 

I kommunerna vill SU i Nyland under de kommande fyra åren arbeta för:
ATT säkerställa dagvårdsplatser på svenska nära hemmet 
ATT kommunerna ger verktyg åt personal i skolor och föräldrar för att motverka mobbning redan från 
tidig ålder 
ATT mera fokus läggs på mental hälsa på alla utbildningsstadier
ATT sänka tröskeln till att kontakta skolkurator eller skolpsykolog, samt jobba för att öka resurserna i 
skolorna
ATT vi inför obligatoriska besök för elever hos skolkurator eller skolpsykolog under varje skolår
ATT kommunerna uppmuntrar samarbete över språkgränser på alla utbildningsstadier, för att motverka 
fördomar samt stödja inlärning av det andra inhemska språket
ATT trygga rätten till vård i närheten av hemmet, på båda inhemska språken 
ATT vi tryggar rätten till en hobby för alla barn inom den egna kommunen 
ATT kommunerna satsar extra resurser på studeranden, i alla stadier, för att stödja dem efter corona-pan-
demin

ETT HÅLLBART FINLAND 

I kommunerna vill SU i Nyland under de kommande fyra åren arbeta för:
ATT minska på viltolyckorna genom att öka på jakttillstånden
ATT cykelvägar byggs ut där det är möjligt, och att nätverket för stadscyklar utvecklas
ATT kommunerna undviker att skära i kollektivtrafiken på glesbebyggda områden, samt utreder mö-
jligheter för att utveckla nätverken
ATT alla statligt finansierade utrymmen garanterar sorteringsmöjligheter, tex. bibliotek, läroanstalter på 
alla stadier, museum, kollektivtrafik
ATT kommuner med skärgård tar sitt ansvar och bevarar deras unika miljö

VÄRLDENS MEST JOBBVÄNLIGA KOMMUNER

I kommunerna vill SU i Nyland under de kommande fyra åren arbeta för:
ATT kommuner stöder unga företagare genom rådgivning eller mentor-program 
ATT Nyland ses som ett alternativ att grunda sitt företag i, genom att utnyttja den unika närmiljö som finns
ATT skärgården och skogen utvecklas utgående från de bosattas och näringsidkarens behov
ATT kommunerna satsar på och utnyttjar möjligheter för distansarbete, genom att utveckla ändamålsen-
liga lokaler


