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Vänsterförbundets i Åbo målsättning är att sätta punkt för den ojämlikhet som råder mellan olika
invånargrupper. Förbundet vill garantera varje invånare bostad, utbildning, arbete, omsorg och
möjlighet att idka kultur. Vi vill främja jämlikheten invånarna emellan, och trygga minoriteternas
ställning och rättigheter. Vänsterförbundet i Åbo ger högsta prioritet åt upprätthållandet av ett
mångsidigt arbets- och näringsliv och ett brett kulturutbud. Naturen och livsmiljön i staden måste
vårdas mycket bättre än hittills.

Betydelsen av en välfungerande basservice blir ännu större när det blir dags för återhämtning efter
coronakrisen än under normala omständigheter. Vänsterförbundet i Åbo vill göra Åbo till en stad
där alla arbetar, studerar eller är sysselsatta med annan meningsfull verksamhet. Till en stad där
den offentliga servicen fungerar och beslutsfattandet är demokratiskt och transparent. En stad som
beaktar naturens och miljöns betydelse också i samband med bekämpningen av
klimatförändringen.

Åbo stad bör fungera som ett föredöme och tillämpa korrekta arbetsvillkor och spelregler i
arbetslivet. Personalens utmattning bör åtgärdas. Lönen för utfört arbete skall vara sådan att
löntagaren kommer tillrätta med den. Vänsterförbundet i Åbo stöder rättvisa
kollektivavtalsförhandlingar och frånsäger sig all slags avtalsshoppande och försämringar av
arbetsavtalen. Åbo bör investera i sysselsättningsåtgärder och öka samarbetet med tredje sektorn.
En effektiv sysselsättningsverksamhet betyder inbesparingar i kommunandelen av
arbetsmarknadsstöden, ökade skatteintäkter och minskade social- och hälsovårdsavgifter.
Inbesparingar i miljonklassen kan göras också inom centralförvaltningen, utan att det påverkar
grundservicen.

Vänsterförbundet i Åbo vill utveckla Åbo med öppenhet och transparens. Med tanke på att vi
förutsätter jämbördiga påverkningsmöjligheter är det viktigt att stadsborna har bred representation
inom stadens beslutsfattande organ. De demokratiskt tillsatta nämnderna inom stadsstyret skall bli
fler, och områdesnämnder skall grundas. Områdesnämnderna skall ta ställning till stadens planer
ur områdesperspektiv. De skall ha rådfrågnings- och initiativrätt i ärenden som berör områdets
ärenden såsom trafikarrangemang, service, miljö och fysisk planering. Nämnden förfogar över en
egen budget med vilken områdets trivsel och livskraft skall förbättras.

Staden bör satsa seriöst på den kommunala servicen. Den sedan länge pågående bolagiseringen
och privatiseringen av stadens service, i synnerhet inom social- och hälsovården och
småbarnspedagogiken, måste få ett slut; den har medfört osäkerhet och minskat öppenheten inom
beslutsfattandet. Stadens it-upphandlingar bör frigöras från storbolagens monopol och samtidigt
övergå till program med öppna källkoder. Staden skall främja stadsbornas, inte det privata
affärslivets, intressen. För att främja lokaldemokratin skall folkomröstningar gällande ekonomiskt
stora frågor såsom spårvagns- och musikhusprojekten ordnas.



SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN

Social- och hälsovårdstjänsterna skall finnas tillgängliga nära invånarna. Coronakrisen lyfte fram
många smärtpunkter inom social- och hälsovården. Den största är systemets uppdelning i  dels
privat, dels offentlig verksamhet. Vänsterförbundet i Åbo vill stärka den offentliga social- och
hälsovården.

Många äldre bor ensamma i sina hem, och för många är vardagen lika med ensamhet. Förutom
heltäckande basservice behövs i framtiden också allt fler månggenerationella servicenätverk. Som
centra för dessa nätverk fungerar servicecentra och allaktivitetshus. Med hjälp av dessa nätverk
kan de äldre hitta lösningar som svarar mot deras egna servicebehov. Att göra saker tillsammans
främjar hälsa och välbefinnande!

Skolhälsovården skall ställa barnets hälsa i centrum. Det är allt skäl att öka resurserna till
elevvården så barnens hälsa kan främjas bättre än hittills. Förebyggande verksamhet är den bästa
åtgärden för att minska illabefinnandet bland barnen.

Då tjänsterna för personer med funktionsvariation konkurrensutsätts, bör staden beakta långvariga
klientförhållanden och den erfarenhet och kunskap de medför. Kontinuitet i terapiförhållanden,
boendeservice och transporter skapar en trygghet som får klienten att känna sig värdefull och
hjälper hen att ägna sig åt att utveckla sig själv. Att tjänsterna är lättillgängliga gagnar alla stadens
invånare.

Erfarenhetsexperter bör höras vid planering och utvärdering av olika tjänster.
Erfarenhetsexperterna har erfarenhet av fysisk/psykisk skada eller sjukdom eller av att vara
närstående till en drabbad. Hen kan också själv ha drabbats av svåra livssituationer. Det
viktiga är att erfarenhetsexperten vet vilka behoven av tjänster och rehabiliteringsstöd är eller
kan vara. Många har gått en utbildning som de själva betalat. Erfarenhetsexpertisen stärker
integrationen i samhället, och experterna skall få adekvat ersättning för sitt arbete.

Vänsterförbundet i Åbo vill avskaffa hälsostationsavgifterna helt. I detta nu gäller
avgiftsfriheten arbetslösa, studerande, värnpliktiga och personer som får utkomststöd.
Befrielse från avgift beviljas dock endast mot intyg, vilket stämplar hälsostationsbesökarna och
förorsakar onödig byråkrati.

Kulturen bidrar till människans välbefinnande under hela hens livsspann och minskar sålunda
belastningarna och kostnaderna inom social- och hälsovården. Åtgärder som med konstnärliga
medel stöder det kulturella välbefinnandet, dvs förebyggande och rehabiliteringsfrämjande sådana,
bör inlemmas i social- och hälsovården.

Klimatförändringens verkningar drabbar värst de mest sårbara befolkningsgrupperna, såsom
åldringar, barn, multisjuka personer och låginkomsttagare. Bromsandet av klimatförändringen och
anpassningen till ett klimatsmartare samhälle kommer att förändra livet i staden på många sätt. Att



främja hälsa och välbefinnande främjar också den klimatsmarta utvecklingen.

Detta vill vi förverkliga:

● Vi sätter punkt för underbudgeteringen av social- och hälsovårdstjänsterna – satsningar på
välbefinnande höjer livskvaliteten för alla. Vi sätter punkt för bolagiseringen och privatiseringen av
tjänsterna, utvecklar ett servicenätverk och ser till att servicen hålls nära klienterna.

● Vi sänker klientavgifterna inom social- och hälsovården. Varje åbobo garanteras smidig, snabb
service och avgiftsfria besök på hälsostation.

● Munhälsovården ges tillräckliga resurser, så köerna blir kortare.

● Vi förbättrar patienters och klienters möjligheter att påverka de av social- och sjukvården fattade
beslut som gäller dem själva.

● Vi utvecklar barnrådgivningens tjänster så, att familjen får all hjälp på ett och samma ställe. De
servicekedjor som ordnas för att hjälpa familjer som har problem måste vara tydliga. Situationer
där hjälpbehövande familjer skickas till flera olika ställen samtidigt får inte uppstå. Speciellt sensitiv
uppmärksamhet behövs för att behovet av rusmedels- och mentalhälsotjänster skall upptäckas i
tid.

● Det förebyggande barnskyddet tilldelas mera resurser än tidigare. Barnrådgivningarna,
hälsovården, barnskyddet, dagvården, skolorna, hobbyverksamheten och volontärverksamheten
utgör ett i växelverkan fungerande nätverk som skall beakta hela familjen. Omhändertagandet av
barn måste minimeras genom ett långsiktigt och förtroendeingivande arbete som stöder familjerna.

● Åbo har anställt psykiatriska sjukskötare till ett elevomsorgsnätverk, en verksamhet som bör
utvecklas och utökas. Skolelevernas välmående följs bäst upp just via skolan. Föräldrar måste
kunna lita på att barn med symptom noteras och får hjälp omedelbart. Ingen familj får lämnas
ensam med sina svårigheter.

● Socialarbetarna måste bli fler. I detta nu äventyrar deras tidsbrist och överstora klientmängder
både deras egna krafter att orka i arbetet och klienternas välmående och rättsskydd.

● En välskött omsorg om personer med funktionsvariation berättar om samhällets värderingar.
Personer med funktionsvariation behöver stödredskap, färdtjänst, personliga assistenter,
serviceboende och mycken annan service. Om de individuella behoven sköts väl genast då de
kommer fram samlas inte problemen på hög.

● Mentalvårstjänsterna med låg tröskel är viktiga och skall utvecklas. Tjänsterna inom öppenvård
och arbetsterapi utvidgas. Erfarenhetsexperterna har personlig erfarenhet av fysisk eller psysisk



skada eller annan svår livssituation och dessutom erfarenhetsexpertutbildning. De har värdefulla
kunskaper som, då de riktas rätt, betalar sig mångdubbelt tillbaka.

● Alla har likvärdiga möjligheter till samhällelig verksamhet och delaktighet i hela staden.

● Vi utvecklar det sociala boendet i Åbo. Gamla förstäder och nya bostadsområden i centrum skall
planeras så, att olika generationer bor sida vid sida och kan stöda varandra. En
servicekoordinatorstjänst inrättas. Servicekoordinatorn ser, tillsammans med olika föreningar, till att
den åldrande befolkningen kan delta i aktiviteter utanför hemmet, i hobbyverksamhet och
gemensamma tillställningar.

● Åbo utökar stadens effektiverade serviceboende genom att bygga en helt ny enhet med 120
platser.

● Åbo fortsätter samarbetet med Åbo universitetssjukhus ÅUCS för att göra vårdkedjorna
smidigare. Uppmärksamhet skall, både inom staden och i samarbetet med vårddistriktet, fästas vid
att förhindra att olika avdelningar och vårdformer får olika status.

● Åbo garanterar att var och en som utsatts för våld i  nära relationer har möjlighet att komma in
på skyddshus eller förstahem.

● Sexualitet och könsvariation beaktas i stadens verksamhet och i de anställdas och de
förtroendevaldas utbildning.

● Staden borde satsa på kulturellt välbefinnande. Kulturen bidrar till människans välbefinnande
från vaggan till graven och minskar därigenom belastning och kostnader inom social- och
hälsovården. Genom att öka välståndet garanterar Åbo en sund utveckling och sysselsätter de
lokala konstnärerna. Välfärdens betydelse skall framhållas framom den ekonomiska tillväxtens,
och skall rotas i samtliga verksamhetssektorer.

● Kimmoke-armbandet skall berättiga till lägre avgifter i kollektivtrafiken.

UTBILDNINGEN

Vänsterförbundet i Åbo vill minska rådande värdeskillnader inom utbildning och
småbarnspedagogik och härigenom också minska skillnaderna i befolkningens välmående och
inkomstnivå. Vänsterförbundets i Åbo målsättning är ett jämlikt och rättvist Åbo. Alla stadens
invånare skall, oberoende av bakgrund, ha förutsättningar till deltagande och utveckling. Åbo skall
vara en trygg och likvärdig stad för alla invånare. Stadens uppgift är att höra och beakta samtliga
invånare, oberoende av ålder, kön, sexuell inriktning, språk, etnisk bakgrund, åsikter, politisk eller



religiös övertygelse, funktionsvariation eller bostadsområde.

Tillräckliga budgetmedel skall reserveras för bildningsväsendet, så en bildningsverksamhet av hög
kvalitet kan förverkligas. Den ständiga underbudgeteringen inom bildingsväsendet måste upphöra.

Detta vill vi förverkliga:

● Varje barns rätt till en unik, lycklig, impulsgivande barndom tas seriöst. Varje barn erbjuds fostran
och utbildning av god kvalitet.

● Diskriminering i varje form skall bemötas med nolltolerans i all verksamhet. Åbo bör förklara sig
som diskrimineringsfri zon.

● Åbo tar avstånd från all slags mobbning och skapar aktiva stödnätverk för att få bukt med
mobbningen i våra skolor.

● Skolnätverket skall förbli heltäckande, så varje barn kan gå i en skola nära hemmet. Att barnens
skola är nära är mycket värdefullt.

● Utrymmesbristen är stor i många svenka skolor och i all synnerhet inom småbarnspedagogiken,
dvs daghemmen. På stadens försorg har en betydande del av stadens svenskspråkiga barn flyttats
till tillfälliga skol- och daghemsutrymmen som inte lämpar sig för verksamheten. I vissa fall är
utrymmena rentav hälsovådliga. Barnens och personalens behov måste beaktas och en lösning på
utrymmesbristen måste vaskas fram.

● Lausteen koulu och dess bibliotekstjänster fortsätter sin verksamhet i Lauste.

● Pansio-Perno högstadium skall byggas.

● Undervisningsgrupperna justeras så att antalet elever per lärare i stadens grundskolor och andra
stadiets skolor begränsas till 20 elever per lärare. Där behovet av stöd är större än genomsnittet
skall det vara möjligt att bilda mindre grupper.

● Varje barn har rätt till undervisning i en skola nära hemmet. Specialundervisningen i närskolorna
skall få större resurser. Vänsterförbundet i Åbo stöder tanken på att specialundervisningen
inlemmas i den allmänna undervisningen. Dock får detta inte utnyttjas som sparåtgärd.

● Specialundervisning och studiehandledning garanteras på alla stadier, från
småbarnspedagogiken till vuxenutbildningen.

● Åbo satsar mer än hittills på den kommunala småbarnspedagogiken, och den privata
småbarnspedagogikens andel minskas.



● Skolhälsovårdarna, skolläkarna, kuratorerna, skolgångsbiträdena, skolpsykologerna och skolans
övriga personal gör ett arbete som är mycket viktigt för elevernas välbefinnande. Som stöd för
skolgång och inlärning anställer staden ett tillräckligt antal skolhälsovårdare, -läkare, -kuratorer,
-psykologer och skolgångsbiträden. Det är av största vikt att det mångprofessionella samarbetet
garanteras.

● Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet är gratis.

● Åbo måste, genom positiv särbehandling och resursstyrning, stoppa tendensen att skolorna
delas in i skolor med bättre respektive sämre resultatsnivå och rykte. De områdesbetingade
skillnaderna är fortfarande alltför stora. Målet är att åstadkomma mindre undervisningsgrupper på
områden där barnen har genomsnittligt större behov av speciellt, språkligt eller socialt stöd. Positiv
särbehandling stöder också personalens motivation och vilja att stanna kvar på områden där
behovet av stöd är större än genomsnittet.

● Segregeringen mellan skolorna i Åbo, både grundskolorna och gymnasierna, förebyggs genom
att skolornas tillvalsämnen och valfrihet begränsas.

● Läroavtalsutbildningen ökas och utvecklas för att bli ett mer attraktivt alternativ.

● Varje elev som går ut grundskolan erbjuds en studieplats på andra stadiet. Närundervisningen i
yrkesskolorna på andra stadiet garanteras en sådan nivå att en god inlärningsmiljö upprätthålls.
Också yrkesskolestuderande skall omfattas av studentomsorgen.

● Åbo garanterar invandrare språk- och integrationsutbildning inom en månad efter inflyttning i
landet.

● I ett jämlikt bemötande av elever och studerande ingår att köns- och sexuella minoriteters
identitet beaktas. Personalen får skolning i hur olika individer och identiteter bemöts.
Läroanstalterna gör upp jämlikhets- och jämställdhetsprogram, och dessa skall följas upp.

● Livslångt lärande är en viktig målsättning. Arbetar- och medborgarinstitutens roll som
upprätthållare av allmänbildande verksamhet garanteras och verksamheten ges tillräckliga
resurser. Också vuxna skall kunna avlägga grundskole-examen.

STADSMILJÖN

Vänsterförbundets i Åbo miljöpolitik uppmärksammar naturens och människornas behov. En stad
blir trivsam och hållbar genom ett förnuftsbaserat ekologiskt kompletteringsbyggande, rätt
dimensionerat underhåll av park- och grönområden, och genom satsningar på en förmånlig och
fungerande kollektivtrafik.



Detta vill vi förverkliga:

Stadsplanering och diversifierad stadsnatur:

● Demokratin inom stadsplaneringen måste stärkas. Stadsledningen skall på riktigt lyssna på
stadens invånare i alla skeden, i allt från planering till förverkligande. Invånarna måste ha möjlighet
att påverka de förändringar som sker i deras boendemiljö – också i praktiken.

● Nya bostäder och arbetsplatser uppförs i närheten av kollektivtrafiklederna. I stadsplaneringen
uppmärksammas närservicen: koncentrationen av olika typer av service till större centra hindras,
eftersom människor inte skall behöva färdas långa vägar för att komma till service. All
områdessegregation motarbetas.

● Staden erbjuder prisrimliga bostäder som bör uppföras i tillräcklig mängd och placeras på olika
håll i staden, så det småningom blir ett slut på områdessegregationen. Ambitionsnivån gällande
detta prisrimliga bostadsbyggande höjs. Att ambitionerna blir verklighet övervakas effektivare än
hittills.

● Den förnybara energins möjligheter inom bygg- och renoveringsverksamheten utnyttjas.
Byggmaterialens miljövänlighet bör uppmärksammas, exempelvis genom att bygga företrädesvis i
trä. Betongbyggandet borde minimeras eftersom det förorsakar utsläpp.

6 
● Gröna tak och andra ytor som absorberar dagvatten prioriteras då staden bygger nytt.

● Parker och grönområden som stadsborna vistas i beskyddas. Diversiteten i naturen förutsätter
förekomsten av såkallade impediment, dvs icke odlingsbara markområden: ängar, vallar, buskage.
Då stadsbebyggelsen koncentreras, bör boende- och inomhusluftkvaliteten uppmärksammas och
gröna korridorer garanteras.

● Kuppis koloniträdgård bevaras i sin nuvarande form.

● Åbo besluter att regelbundet och noggrant följa med trädbeståndet i staden – antalet träd – samt
parkernas och grönområdenas totalareal. Samtidigt förbinder sig staden att utvidga
grönområdena.

● För Åbo centrum och Österåsen uppgörs delgeneralplaner som är tillräckligt noggranna för att
funktioner och samhällsstruktur skall kunna planeras som en helhet som slår vakt om den byggda
miljön, landskapet, naturvärdena och de områd som lämpar sig för rekreation.

● Öarnas natur bevaras och Katrinedal lämnas ifred.

● Åboborna behöver utrymme att andas. Frimärksplaneringen och byggandet i parker och
skogsområden måste upphöra. De häftiga regnen, en följd av klimatförändringen, nödvändiggör en



tillräcklig yta obebyggda områden.

● Den kommunala veterinärservicen förbättras.

Kolneutraliteten:

● Åbo håller fast vid sin målsättning om kolneutralitet. Målsättningen beaktas i all stadens
verksamhet såsom energiproduktion, kollektivtrafikarrangemang, stadsplanering och matservice.

● Åbo börjar regelbundet och noggrant följa med kolsänkorna och -lagringarna i staden och
förbinder sig att utvidga dessa.

● Arkea Oy bör i sin verksamhet beakta den hållbara utvecklingen genom att öka användningen av
närproducerade och ekologiskt odlade matvaror, speciellt grönsaker. En vegetarisk dag i veckan
införs på alla stadens matserveringar. Också beträffande sina upphandlingar bör staden beakta
hållbarhet i utvecklingen.

● Det skall vara lätt för alla åbobor att sortera sina sopor för återvinning, också för dem som bor i
egnahemshus. Återvinningspunkter också för plast placeras på offentliga platser. Plasten måste
kunna återvinnas så den inte blir till skada för klimatet och vattendragen. Textilåtervinningen
ordnas så, att det värdefulla råmaterialet kan återanvändas. Kretsloppsekonomi skall främjas med
alla medel.

● Åbo Energi ges möjlighet att förverkliga den totala nedkörning av stenkolsanvändningen som
bolaget meddelat sig genomföra före utgången av år 2025. I stället för att slösa med energi från
fossila bränslen, torv och kärnkraft borde vi koncentrera oss på att spara energi och använda
förnybara energiformer.

 
● Av både energi- och kostnadsskäl påskyndas övergången till LED-belysning i alla stadens inne-
och uterum. Mängden ljusförorening bör minskas i samband med att belysning byts ut och i
samband med nybyggen. Belysningen borde planeras så att den garanterar tryggheten utomhus,
speciellt för fotgängare och cyklister.

Rörlighet och tillgänglighet:

● En minskning av koldioxidutsläppen måste få högsta prioritet i stadens trafikplanering. Cykling
och promenerande skall främjas, med målet att göra Åbo till en verklig cykelstad. Privatbilismen
minskas genom att de ekologiskt hållbara trafikformerna – promenerandet, cyklandet och
kollektivtrafiken – utvecklas. I mån av möjlighet kan gator göras om till gågator, cykel- och/eller
kollektivtrafikleder.

● Cyklandet främjas genom att helt nya cykelfiler, cykelvägar och cykelgator byggs. Dessa skall i
första hand vara enkelriktade och om möjligt på ett plan skilt från den övriga trafiken: så



separerade är cykellederna snabba och trygga för cyklisterna.

● Kollektivtrafiken bör ha en prisnivå som gör det möjligt också för de minst bemedlade att
använda sig av den. Den skall också vara lätt och bekymmerslös att använda, så den verkligen
utgör ett alternativ till den egna bilen.

● Fölis stamlinjereform kommer som sådan att försvåra användningen av kollektivtrafiken. Vi
måste se till, att reformen inte försvagar kollektivtrafiken och att avstånden mellan hållplatserna
inte blir för långa. Också funktionshindrade personer skall utan problem kunna använda
kollektivtrafiken. Rollatorexperimentet kan bli en etablerad praxis.

● Laddstationerna för el- och biogasdrivna bilar skall bli fler. Ibruktagandet av biogasdrivna fordon
uppmuntras.

● Förverkligandet av framtidens kollektivtrafiklösningar bör påskyndas. För att kollektivtrafiken
skall bli snabbare, bör den få förkörsrätt i olika situationer. Stadens interna trafik skall elektrifieras;
därigenom blir kollektivtrafiken kolneutral. Möjligheterna till biogasdriven kollektivtrafik skall också
undersökaas.

● Bensindrivna fordon hör till de största utsläppskällorna också då det gäller mikroplaster, så
behovet av en ekologiskt mer hållbar kollektivtrafik är verkligen stort. Också spårvägen och
entimmeståget skall evalueras inom denna helhet, inte som separata, dyra linjelösningar.
Närtågsnätverket byggs ut  på tre huvudlinjer, Loimaa, Salo och Nystad.

● Norr om busstationen byggs ett resecentrum: en knutpunkt där såväl spår- som
gummihjulsburen och när- och fjärrtrafik förenas.

● Alla skyddsvägar, trottoarer och cykelöverfarter skall vara användarvänliga och barriärfria.

● Körhastigheterna bör ses över i syfte att dels öka säkerhet och trivsel, dels minska buller och
avgaser.

 

FRITIDSVERKSAMHETEN

Grundförutsättningen för en fungerande demokrati är ett mångsidigt kulturliv. Detta tryggas av
möjligheten att idka kultur enligt eget förgottfinnande. Betydelsen av kulturell innovation ökar i takt
med att traditionella yrken i allt snabbare takt försvinner pga automatisering och digitalisering.
Framgångssagor skapas genom en levande konst- och kulturfostran, där den kreativa
uttrycksförmågan utvecklas. Motionen, i sin tur, är en grundförutsättning för god hälsa och främjar
samtidigt samhörighet och välbefinnande. Inkomstnivån får inte vara en tröskelfråga – var och en
skall kunna idka motion. Med stöd om så behövs.



Vänsterförbundets i Åbo målsättning är mera och lättare tillgänglig kultur och motionsmöjligheter
genom en intensifiering av samarbetet mellan kommunala och det fria fältets aktörer. Speciell
uppmärksamhet måste tillägnas de stadsbor som ännu inte omfattas av den av staden erbjudna
servicen, och dem som inte känner till stadens kulturutbud eller motionsmöjligheter.

Det fria fältet erbjuder möjligheter till snabba reaktioner. I praktiken kräver detta nya tänkesätt.
Speciellt skall vi fråga oss vad de kommunala aktörerna har att erbjuda aktörerna inom det fria
fältet. Också omvänt: vad nytt kan det fria fältet erbjuda den kommunala sidan. Samarbete olika
sektorer emellan kunde möjliggöras också genom exempelvis månatliga träffar sektorerna  emellan
och ett nätbaserat kontaktsystem mellan de olika aktörerna.

Detta vill vi förverkliga:

● Beloppen på de stipendier och bidrag som delas ut till tredje sektorn och föreningarna höjs. Åbo
har också skäl att på bredare basis än vad nu är fallet stöda det fria fältets konst- och kulturaktörer.

● Åbo tillämpar procentprincipen i varje nybygge. 

● Den höga nivån på musikverksamheten bibehålls: all slags musikutövande bör främjas likvärdigt.

● Åboborna erbjuds gratiskonserter. Sommarkonserterna i Puolalaparken återupptas och blir
tradition.

● Unga personer och nya band skall erbjudas övningslokaliteter och möjligheter att uppträda.

● Det kulturella ungdomsarbetet skall stärkas som en form av den ledda ungdomsverksamheten.
Ungdomsnämnden får inte läggas ned. 

● Möjligheterna att i Åbo tillämpa den såkallade Islandsmodellen, som förenar skolan, familjerna
och dem som ordnar fritidsverksamhet, utreds.

● Ungdomsverksamhet ordnas i alla bostadsområden och i alla förorter. Verksamheten får inte
centraliseras utom räckhåll för de unga.

● Ett tillräckligt antal professionella ungdomsarbetare anställs. Finansieringen av det uppsökande
ungdomsarbetet tryggas.

● Hyreskontraktet för ungdomens konst- och aktivitetshus Vimma förlängs, alternativt hittas
ersättande utrymmen på central plats i Åbo centrum.

● ”Nuokkaribiilins” verksamhet tryggas.



● Internationalitet är en av hörnstenarna i ungdomsverksamheten: de unga skall ha möjlighet att
bekanta sig med olika kulturer och unga i andra länder. Den nordiska vänortsverksamheten görs
mer interaktiv med hjälp av digitala verktyg.

● Det skall vara möjligt att idka konst och kultur oberoende av bostadsområde, förmögenhet, ålder,
kön och social bakgrund. Offentliga utrymmen skall kostnadsfritt stå till medborgarnas förfogande.
Konst och kultur erbjuds i större utsträckning än hittills som närservice på områden där människor
bor och rör sig – också, alltså, i förorterna.

● Det oberoende konstfältets utrymmessituation och tillgänglighet förbättras.

● Staden ser till att konstnärerna i staden får tillräckliga arbetsutrymmen genom att utreda tomma
fastigheters lämplighet för ändamålet.

● Staden satsar på bibliotekstjänster i hela Åbo. Förutom huvudbiblioteket skall staden upprätthålla
ett omfattande och mångsidigt biblioteksnätverk samt biblioteksbilsverksamhet.

● Bibliotekens uppgift som övergripande centra för information/kunskap och sociala möten
utvecklas.

● Resurserna för service riktad till specialgrupper, såsom åldringar och invandrare, ökas.

● En organiserad idrottskultur är oumbärlig för tävlingssporten, men all idrottskultur får inte vara
inriktad på tävlingssport.

● Priset får inte vara ett hinder för dem som vill syssla med idrott.

● Staden erbjuder konstnadsfritt basidrottsplatser i varje bostadsområde och varje förort, i
synnerhet för familjers och ungdomars bruk.

● Olika minoriteters ställning inom idrotten bör identifieras. Möjligheterna att delta stöds
jämbördigt.

● Möjligheterna att idka motion i vardagen utvidgas, och de olika formerna av nyttomotion
undersöks året om.

● En simhall byggs i Varissuo.

● Möjligheterna att skapa ett koordinationsverktyg för tredje sektorn utreds. Detta skulle föra
samman aktörerna inom fritidssektorn. Med samarbete uppstår synergistiska fördelar olika aktörer
emellan.

● Idrottsservicen och idrottsplatserna bör vara heltäckande och lättillgängliga för samtliga



befolkningsgrupper.


