
Svensk Ungdom i Österbotten
KOMMUNALVALSPROGRAM



Svensk Ungdom i Österbotten vill ha en region där unga kan bygga sin framtid, en region som tar 
långsiktiga, hållbara beslut. Ansvarstagande, nytänkande och välmående är ledorden när Svensk 
Ungdom går till kommunalval våren 2021. Österbotten skall vara en region där alla människor 
integreras och välmående prioriteras. 

SU i Österbotten
KOMMUNALVALSPROGRAM

UTBILDNING OCH UNGA

Österbotten ska vara en region med framtidstro. Med goda utbildningsmöjligheter och möjlighet att 
påverka sin närmiljö vill vi skapa ett Österbotten där unga trivs och mår bra.

Vi vill:
ATT alla unga har reella möjligheter att påverka sin omgivning
ATT ungdomsfullmäktige garanteras närvaro- och yttranderätt i nämnder, fullmäktige och kommunsty-
relsen
ATT närundervisningen inom yrkesutbildningen ökas och dess kvalitet tryggas
ATT småbarnspedagogiken ordnas på skäligt avstånd från hemmet
ATT hobbyutbudet är mångsidigt och inkluderar allt från idrott till kultur

HÅLLBARHET OCH MILJÖ

Ett hållbart Österbotten skapas genom klimatsmarta lösningar och närproducerad mat. Österbotten har 
alla förutsättningar att vara ledande inom hållbara lösningar, och städerna och kommunerna ska vara med 
och bidra till arbetet. 

Vi vill:
ATT kommunerna ska satsa på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet med satsningar på kli-
matsmarta lösningar
ATT jordbruket ses som en del av lösningen på klimatförändringen
ATT flera kommuner ska upphandla närproducerad mat till offentliga kök och att kommunerna ska ur-
sprungsmärka all mat som serveras
ATT gång- och cykelvägars säkerhet, kvalitet och underhåll förbättras
ATT man garanterar infrastruktur som tryggar möjligheten att bo och leva på landsbygden
ATT sorterings- och ekopunkter garanteras i hela Österbotten
ATT varje kommun i Finland är klimatneutral år 2030



VÄLMÅENDE, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION

Vi vill se till att alla invånare i Österbottens kommuner mår bra och känner sig inkluderade. Detta är en 
förutsättning för att människor ska vilja bo i Österbotten. Vi vill se en region där alla är välkomna och där 
alla vill stanna och leva ett gott liv.

Vi vill:
ATT ungas välmående prioriteras genom förebyggande åtgärder 
ATT det görs satsningar på bland annat uppsökande ungdomsarbete som en åtgärd för att minska på 
marginalisering bland unga
ATT varje kommun i regionen skriver under europeiska jämställdhetsdeklarationen
ATT våra nationalspråk ska vara bärande krafter för ett inkluderande, jämställt och levande samhälle
ATT vår region ska vara en drivande kraft i att inkludera och involvera nyanlända
ATT integrationen ska vara lokal och att tvåvägsintegration tillämpas

EKONOMI OCH SYSSELSÄTTNING 

Företagsamhet ska uppmuntras och stödjas för att öka sysselsättningen i våra städer och kommuner. 
Unga ska känna att kommunen finns där för dem när det behövs som mest och att ingen ska behöva vara 
utan sysselsättning i Österbotten. 

Vi vill:
ATT kommunerna främjar arbetsmöjligheter för unga och invandrare till exempel genom arbetssedlar
ATT alla studerande får ersättning för sin arbetspraktik
ATT inga nedskärningar görs i ungdomsarbetet
ATT kommunerna arbetar för att stärka primärnäringarna
ATT kommunerna uppmuntrar sina invånare till företagsamhet 
ATT kommunerna stödjer utvecklingen av nya produkter och tjänster, för att öka kommunens konkurren-
skraft och hållbarhet
ATT alla kommuner tillämpar anonym rekrytering


