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De Gröna vill bygga en hållbar framtid tillsammans med alla åbobor. Vi vill förnya politiken så 
att den blir mer öppen, engagerande och hederlig. Vi vill garantera stadsborna en jämlik, trygg 
och rättvis framtid.

I kommunalvalet väljer vi i vilken riktning vår stad förs. Vårt lands regering har skurit ner på 
folkets välbefinnande, barnens utbildning och miljövården. De Gröna har valt en annan väg i 
Åbo. Vi väljer ett mänskligt alternativ där vi tillsammans bygger en ljus framtid. Med hållbara 
reformer vill vi försvara det som är värdefullt.

Vi vill lyfta utbildningen till Åbos framgångssaga, skydda naturen, bekämpa fattigdom och ska-
pa nya jobb och framgång. Tillsammans kan vi bygga en bättre morgondag för Åbos invånare 
och miljö.

En bra framtid börjar i skolorna
En högklassig utbildning är en av vår stads viktigaste uppgifter. I en grön utbildningsstad för-
stärks allas möjlighet att utbilda sig oavsett ålder, bakgrund och inkomstnivå. Vi vill hålla fast 
vid våra bildningstjänster och utveckla dem till att fylla den föränderliga världens behov. I ut-
bildningsstaden Åbo är bildningstjänsterna högklassiga, mångsidiga och tillgängliga för alla.

En högklassig och jämlik dagvård och grundskola
Man ska inte skära ner på framtiden, därför satsar vi på skolor och daghem. Småbarnspedago-
giken och grundskolan ger viktig vägkost för en bra framtid för barn och ungdomar. I barnens 
Åbo är dagvård och utbildning högklassig, jämlik och tillgänglig för alla.



I ett grönt Åbo
• upprätthålls och utvecklas en högklassig småbarnspedagogik som är tillgänglig för alla 

barnfamiljer och som ligger så nära hemmet som möjligt. Den kommunala dagvården kom-
pletteras med privata alternativ och man ger stöd åt familjernas egna val. Den subjektiva 
rätten till dagvård bevaras.

• välkomnas barn med behov av särskilt stöd till närliggande daghem och behovet av tillräck-
ligt understödda integrerade specialgrupper tas i beaktande.

• uppfostras barn till en del av en mångkulturell och jämställd värld. I daghemmens och skolor-
nas vardag bekantar man sig med olika kulturers och språkgruppers seder och bakgrunder.

• sparar man inte på utbildningen. Vi vill att trivseln ökar i skolan, att mobbningen slutar och 
att undervisningsgrupperna inte görs större.

• ser man till att små barns skolväg inte blir för lång. Man säkerställer att det går att ta sig till 
skolorna längs trygga vägar till fots, med cykel och med buss.

• ingriper man i problem med inomhusluft och renoverar skolbyggnaderna friska. De nya 
skolorna görs till trivsamma allaktivitetslokaler för hela stadsdelen och användningen av 
skolbyggnaderna utökas till annan områdesanvändning utanför skoldagen.

• bygger man tillgängliga lekparker.
• bestrider man ojämlikhet redan inom grundskolan och dagvården. Kompletterande stöd 

riktas till skolor på områden där familjernas fattigdom påverkar skolgången. Skolornas be-
tonade klasser och klubbverksamhet stödjs som en möjliggörare för mångsidig hobbyverk-
samhet för barn och ungdomar som är tillgänglig för alla.

• provar man olika öppettider och timbaserade avgifter inom dagvården. De fyra timmar av 
småbarnspedagogik som erbjuds per dag görs kostnadsfri för alla familjer.

Ett Åbo som lyssnar på ungdomarna
Stadsrummet tillhör även ungdomarna. Vi vill att Åbo förnyas till att reflektera de kommande 
generationerna. Ungdomarnas behov tas i beaktande när ungdomarna deltar i beslutsfattandet 
och får ha en inverkan på hur staden ska utvecklas. Beslutsfattandet måste stödja ungdomarna 
som håller på att bli vuxna med förebyggande och reparerande tjänster. Vårt mål är att ingen 
ung människa ska låtas falla utanför utbildning och arbetsliv. I ungdomarnas Åbo har alla ung-
domar utrymme att förverkliga sig själv och hitta sina egna vägar.

I ett grönt Åbo
• fattar man tag om ungdomsgarantin: alla unga under 25 år ska erbjudas arbetsplats, praktik-

plats, studieplats, rehabiliteringsplats eller plats på ungdomsverkstad. Man ser till att inga 
ungdomar saknar bostad.

• erbjuder man möjligheter och lokaler för ungdomars självständiga verksamhet och reage-
rar på förändringar inom ungdomskulturen. Man stödjer hobbyverksamhet så att fattigdom 
hos familjer inte hindrar ungdomarnas möjlighet till fritidssysselsättning.

• inkluderar man ungdomarna aktivt och ger dem makt i beslutsfattandet och beredningen 
av beslut.

• utvecklar man Vimma och andra ungdomslokaler utanför centrum till att bli ännu mångsi-
digare.

• garanterar man kostnadsfria preventivmedel till alla ungdomar under 25 år.

Finlands bästa studiestad
I Åbo kan man studera på mångsidiga yrkesskolor, högklassiga gymnasieskolor och sex av lan-
dets ledande högskolor. I Finlands bildningshuvudstad satsar man på ett livslångt lärande. Sam-



tidigt främjar man att utexaminerade studeranden stannar kvar i Åbo.

I ett grönt Åbo
• uppmuntrar man ungdomar att ta de beslut som tilltalar dem genom att öka möjligheterna 

till studier samt öka antalet kurser inom yrkesutbildning och på gymnasier.
• möjliggör man ett livslångt lärande genom samarbete mellan vuxenutbildning och olika 

läroanstalter.
• utvecklar man ett gemensamt campusområde för yrkesutbildning på Råggatan, vilket gör 

det möjligt att göra val över utbildningsgränserna. Kuppis högskolecampusområde byggs 
om så att det blir trivsamt och modernt.

• ser man till att utbildningens digitalisering utnyttjas fullt ut och försäkrar sig om att alla 
studeranden och lärare har tillgång till modern informationsteknik som motsvarar under-
visningens mål.

• förbättras andra stadiets läroanstalters möjlighet att erbjuda effektiverat och särskilt stöd 
för att minska avhopp.

• försäkrar man sig om att det finns tillräckligt med närundervisning i skolorna, samt tillräck-
ligt med stöd från studiehandledare och psykologer.

• erbjuder man ungdomar och studerande praktikplatser och sommarjobb inom stadens alla 
sektorer och startar ett försök med sommarföretagarsedlar som ungdomar kan använda för 
att få stöd att starta ett eget företag.

• erbjuder man förmånliga lägenheter i bra skick till nationella och internationella studeran-
den.

• satsar man på att minska utbildningsskillnader för ungdomar med invandrar- och minori-
tetsbakgrund.

Grönskande natur, kolneutralt Åbo
Allt beslutsfattande är hållbart när det gäller miljön och kommande generationer. I trivsamma 
bostadsområden finns det varierande natur och möjligheter att röra på sig utan att orsaka höga 
utsläpp. Vi vill lämna ett kolneutralt Åbo till kommande generationer, där fossil energi har er-
satts med förnyelsebar, där värdefulla resurser återvinns och där en bilfri vardag är möjlig. I 
mångsidiga Åbo är naturen och trafik med låga utsläpp tillgängliga för alla.

Klimat- och naturvänliga Åbo
Naturen och diversiteten har ett egenvärde för De Gröna. Vi vill bygga Åbo till en stad som skyd-
dar klimatet och miljön. I en trivsam stad ser varje invånare den gröna naturen när de tittar ut 
genom fönstret. I all politik beaktas minskandet av växthusgaser. Vi värdesätter skogar, ängar 
och stränder som är viktiga för invånarna.

I ett grönt Åbo
• minskar man växthusutsläppen och förnyar Åbo till en kolneutral kommun senast år 2040.
• tar man hand om vilda djurs grönkorridorer. Viktiga stadsskogar bevaras och Åbo national-

stadspark utvidgas. Möjligheterna att bygga gröna tak på nya bostadsområden undersöks.
• minskar man ljud- och ljusföroreningar genom att till exempel sänka hastighetsbegräns-

ningar och använda automatisk belysning.



• gör man hållbar naturturism till Åbos nya attraktion. I Åbo skärgård skapas Östersjöns dyk-
park så att folk kan bekanta sig med Östersjöns natur.

• värnar man om naturskyddsområden och betydelsefulla naturobjekt.
• försäkrar man sig om att alla havsstränder inte är i privat ägo så att även stadsborna fritt kan 

använda sig av dem.
• tar man hand om Östersjön. Näringsbelastningen mot vattendrag minskas och vandrings-

fiskarnas livsmiljöer rustas upp. Muddringsavfall samlas på land i stället för i vattendragen.
• främjar man minskandet av matsvinn genom att grunda en gemensam insamlingsstation 

för matavfallet. Man ger åboborna nya möjligheter att odla sin egen mat.
• ökar man andelen vegetarisk kost i offentliga matsalar och favoriserar när- och ekoproduk-

tion.
• främjar man återvinning och återanvändning av avfall. I avfallshanteringsföreskrifterna ut-

ökas insamlingen av bioavfall och plast.
• frigör man sig från Fennovoima. Med hjälp av byggföreskrifter och rådgivning gör man det 

enkelt för invånarna att själv bli småproducenter av förnyelsebar energi.
• avstår man från fossila bränslen. Staden prioriterar användning av elbilar samt etiska och 

ekologiska krav i sina upphandlingar och kravsättning vid konkurrensutsättningar.
• möjliggör man bygge av en geotermisk anläggning för fjärrvärmens och elproduktionens 

behov.

En ny era för spårvägar, kollektivtrafik och cykelåkning
Vi vill förnya trafiken så att den producerar låga utsläpp, är enkel att använda och tillgänglig för 
alla, samt att den utnyttjar ny teknik. Vi behöver fler trygga cykelvägar och en flexibel kollek-
tivtrafik. I den smarta trafikens Åbo tar man i framtiden i bruk nya ekologiska sätt att förflytta 
sig på.

I ett grönt Åbo:
• bygger man en spårväg och övergår stegvis till elbussar i den övriga kollektivtrafiken.
• lyssnar man på kommuninvånarna och medborgarorganisationerna när linjedragning av 

cykelvägar ska planeras.
• ska cykelvägarna på Humlegårdsgatan och Stenhuggarestigen verkställas under året 2017. 

Dessutom ska man verkställa andra nya cykelvägar med start från Trädgårdsgatan, Östra 
Strandgatan och Österlånggatan.

• tar man hand om vinterunderhåll av cykelvägar. Man bygger fler cykelparkeringar och cy-
kelservicestationer. Eldrivna stadscyklar införs i Åbo.

• förbättras säkerheten på trafikfarliga ställen. Separata cykelvägar byggs för snabb cykelåk-
ning. Cykelvägar och handikapplatser markeras med framträdande färger.

• anvisas förkörsrätt och egna körfält för kollektivtrafiken.
• främjar man tillgången av bilpoolsbilar och byggande av ett nätverk av laddningsstationer 

för elbilar.

Välbefinnandets och kulturens Åbo
Ökande av välbefinnandet och förebyggande av hälsoproblem är hörnstenar i De Grönas be-
slutsfattande. Efter social- och hälsovårdsreformen vill vi allt mer satsa på saker som ökar väl-
befinnandet, såsom motion och kultur. I välfärdsstaden Åbo förhindrar man ojämställdhet och 



marginalisering innan problem uppstår. I allt beslutsfattande följs principerna om jämställd-
het, likställdhet och icke-diskriminering.

God omsorg om alla
Åbos uppgift är att främja stadsbornas välbefinnande. För De gröna innebär det här ett tillfreds-
ställande och mångsidigt serviceutbud, förebyggande arbete och vård i rätt tid. En tillräcklig 
uppkomst är en viktig förutsättning för ett bra liv och en fungerande vardag. I ett Åbo som tar 
hand om sina invånare bekämpar man fattigdom, sköter om samhällets sociala skyddsnät och 
garanterar en värdig ålderdom.

I ett grönt Åbo
• möjliggör man en mer aktiv vardag med hjälp av ståplatser och minskning av sittande i of-

fentliga utrymmen.
• ingriper man i människors och bostadsområdens sociala och hälsoskillnader i ett tidigt ske-

de och ser till att det finns förebyggande tjänster för välbefinnande. Människors regionala 
ojämlikhet förhindras.

• svarar man snabbt på invånarnas behov genom att utveckla elektroniska tjänster och möj-
liggöra en fungerande elektronisk tidsbokning.

• placerar man daghem och boendeservice för äldre i samma byggnader och kvarter vid ny-
byggnad.

• bygger man nya tillgängliga seniorservicehus för att stödja de äldres självständiga aktiva år.
• bor de äldre hemma om de vill och i hemmet garanteras i samråd med de anhöriga lämplig 

och tillräcklig offentlig hemtjänst med respekt för den äldre. De äldre garanteras tillgång 
till boendeservice dygnet runt inom två månader och antalet egna platser på effektiverade 
serviceboenden ökas.

• bekämpar man ensamhet i olika åldrar genom att öka olika slags samhällsaktiviteter till-
sammans med organisationer.

• uppmuntrar man organisationer som får stöd från staden att uppmärksamma kulturell 
mångfald i sin verksamhet. Stadens serviceutbud på olika språk samt på klarspråk förbätt-
ras.

• accepteras inte rasism och diskriminering, och man ingriper i hatpropaganda.
• erbjuder man kommunplatser till asylsökande som har fått uppehållstillstånd, förhåller sig 

positivt till flyktingförläggningar och utvecklar integrationen.
• tar man hand om minoriteternas – såsom mentalrehabiliteringsklienters, funktionshindra-

des och sexuella och könsminoriteters – välbefinnande, delaktighet och rätt att bli hörda.

Ett kulturutbud som ständigt blir mångsidigare
Kultur ökar stadsbornas välbefinnande, skapar kreativ ekonomi och livar upp staden. Man vär-
nar om kulturen genom att dra nytta av kunskapen hos stadens egna kulturinstitutioner, stödja 
stadens otaliga fria aktörer och sörja för kulturens konkreta verksamhetsförutsättningar. Al-
ternativ kultur är också en väsentlig del av Åbo. Självständig kulturverksamhet på gräsrotsnivå 
skapar aktiva stadsbor.

I ett grönt Åbo
• renoverar man konserthuset till ett nytt musikcentrum och förnyar i samband med detta 

Trätorget till en central plats för kultur.
• stödjer man subkulturernas verksamhetsmöjligheter och sätter som mål att öka den delta-

gande kulturen genom att till exempel utöka graffititrianglar och gatukonst.



• bygger man en utomhusscen i Kuppisparken.
• arrangerar man kampanjer med gratis inträde till museum.
• utvecklar man biblioteken till offentliga platser för tidsfördriv där man kan studera, arbeta 

och trivas. Biblioteksfilialernas öppettider förbättras genom att utöka självbetjäningen.
• stödjer man kulturhuvudstadens arv samt mångsidig konst i staden.
• underlättar man praxis för att söka tillstånd för evenemang bland annat genom elektroni-

sering.
• reserverar man en procent av kostnaderna i nya byggprojekt till konst.
• är kulturtjänster och -evenemang även en del av förorterna. Arrangemang av evenemang 

utanför centrum underlättas och uppmuntras.
• ser man till att det i staden finns lokaler till rimligt pris som är tillgängliga för dem som 

arrangerar kulturverksamhet.

Inspiration till motion
Varje euro som satsas på motion betalar sig tillbaka i och med invånarnas välbefinnande. Det är 
viktigt att planera stadsmiljön så att den främjar motion och se till att olika grenar har utrymme 
på motionsplatser på olika områden. I ett aktiverande Åbo är det lätt att röra på sig och njuta 
av motion.

I ett grönt Åbo
• uppmuntrar man till vardagsmotion med ett omfattande cykelvägsnätverk samt med bra 

vinterunderhåll och belysning av gator och skolornas rastområden.
• tar man hand om avgiftsfria motionsplatser, såsom motionsspår, badstränder, naturisbanor 

och spelplaner. Fler utegym byggs på olika platser i staden.
• koncentrerar man sig på uppmuntran och introducering av nya grenar inom skolgymnasti-

ken.
• har olika grenar utrymme att utövas och alla ska ha möjlighet till att utöva sport oberoende 

av ekonomisk ställning.
• bygger man ett flytande friluftsbad i Aura å.

En livskraftig stad som utvecklas
I ett grönt Åbo utvecklas ekonomin, den sociala helheten och miljön tillsammans. Närings-
verksamheten är livfull och företagare inspireras till att utveckla nya lösningar på framtidens 
utmaningar. Det ekonomiska välståndet ökas genom att utveckla miljövänliga lösningar, satsa 
på kreativ ekonomi och varvets verksamhet. I ett Åbo som utvecklas vågar man förnyas och 
bygger en stadsmiljö för framtiden.

Livfull näringsverksamhet och nytt arbete
En växande stad behöver fler nya arbetsplatser. Den gröna sysselsättningspolitikens mål är att 
det ska finnas efterfrågan på så många olika typer av kunskap som möjligt på arbetsplatserna i 
vår region. En livfull näringsverksamhet och en modernt utvecklande stad lockar till sig företag 
och investeringar från olika branscher och ger arbete åt invånarna.



I ett grönt Åbo
• Ett entimmeståg till Helsingfors genomförs och persontågstrafik startas till Nystad.
• En spårväg byggs från Kråkkärret till Runosbacken eller Reso. Spårvägslinjen kopplar ihop 

Österås, Kuppis, ÅUCS, campusområdet, salutorget och det blivande resecentret längs sam-
ma linje. Man gör vidare planer om förbindelser till Skansen, Reso, Slottsstaden och Hir-
vensalo.

• Resurser för lönesubventionerad sysselsättning ökas. Man gör det möjligt för stadens bolag 
att anställa partiellt arbetsföra och svårsysselsatta personer.

• Samarbetet med organisationer och företagare ökas.
• En ny försökskultur skapas, så att man smidigt kan prova nya och olika lösningar, till exem-

pel att låta pop-up-verksamheter använda lokaler som är stängda under semestertider.
• Inom arbetskraftsservicen övergår man till att betala för effektivitet, det vill säga för det att 

människor sysselsätts. Man letar aktivt efter nya lösningsmodeller för att förbättra arbets-
lösas situation.

• Man satsar på integration av invandrare. Staden görs till ett bra exempel på sysselsättning 
av invandrare.

• Man gör det möjligt för företagare med lokaler på gatunivå att hyra en parkeringsplats som 
ligger framför affärslokalen i syfte att utöka affärsverksamheten.

• Livskraften i Åbo hamn säkerställs. Åbo är Finlands port ut mot världen.
• Utexaminerade studeranden uppmuntras att stanna kvar som företagare i Åbo genom att 

erbjuda incitament och stöd från nätverk.

Den byggda miljön och naturen i en fin harmoni
Trivsamma stadsdelar, bra kollektivtrafikförbindelser, åtkomliga närtjänster och ett livfullt 
centrum gör Åbo till folkets stad. Vi vill utveckla centrum till att bli en samlingsplats för alla 
och lyfta fram bra kännetecknande drag för de olika bostadsområdena. I nya byggobjekt bör 
man dra nytta av intressanta detaljer, nya idéer och mångsidig anläggning av grönområden. 
I byggnadernas Åbo sätts moderna byggnader och skyddade historiska objekt samman på ett 
lämpligt sätt.

I ett grönt Åbo
• bygger man en tät, trivsam och arkitektoniskt förstklassig stad samtidigt som man skyddar 

och har respekt för det gamla samt bevarar grönområden. Nybyggnationen koncentreras 
till redan existerande bebyggelse och kollektivtrafikförbindelser. Byggnation som baseras 
på undantagslov gallras.

• beaktas låginkomsttagarnas möjlighet att bo i alla bostadsområden. I planeringen reserve-
rar man tomter för stadens hyresbostadsproduktion, ökar antalet hyresbostäder med rimlig 
hyra och bekämpar bostadslöshet.

• ser man till att det finns barnvänliga tjänster, lekplatser och ren luft i centrum, samt att det 
är tryggt att röra sig där. Det bilfria centrumet utökas.

• planerar man byggande på höjden på ett kontrollerat sätt på lämpliga områden och håller 
fast vid skyddandet av värdefulla byggnader. Inget torn byggs på Kakolabacken.

• används impedimentområden och tidigare industriområden, s.k. brownfield-områden, på 
ett bättre sätt.

• görs ett bilfritt liv till ett enkelt val. Parkeringsplatsplanering minskas i anslutning till bo-
stadsbyggande.

• tas tillgänglighet och planering av grönområden i beaktande i all nybyggnation.



• ökar man kvalitetskontrollen vid nya byggnadsprojekt och renovering så att det offentliga 
byggnadsbeståndet förblir intakt och långvarigt.

Hållbar ekonomi,  
öppet beslutsfattande
I ett grönt Åbo fattas besluten tillsammans. Vi vill förnya demokratin i Åbo: beslutsfattandet ska 
vara så öppet att invånarna kan delta i det i alla skeden. I ett engagerande Åbo ger man ett varmt 
välkomnande till invånarnas kunskap och idéer om det egna bostadsområdet.

Ekonomi och kommande generationer
Vi vill föra en långsiktig ekonomisk politik, som siktar på en balans i stadens ekonomi. Vi vill 
inte leva på kredit på kommande generationers bekostnad, men vi kan inte heller skära ner 
orimligt mycket på stadsbornas framtid. I ett Åbo med hållbar ekonomisk politik lämnar man 
ingen orimlig social, ekologisk eller ekonomisk skuld till efterkommande generationer.

I ett grönt Åbo
• blir det alltid billigare att förebygga än att reparera. Man söker kostnadsbesparingar genom 

att gallra bort byråkrati, gör saker mer effektivt en tidigare och drar nytta av ny teknologi.
• sköts huvuddelen av serviceproduktionen på ett kostnadseffektivt och förnuftigt sätt, som 

en del av stadens egen verksamhet.
• möjliggör man för små och lokala aktörer att delta i större konkurrensutsättningshelheter.
• agerar Åbo aktivt mot nya statsandelsnedskärningar i statens riktning.
• beaktas ekologiskt, etiskt och socialt hållbara värden i Åbo stads offentliga upphandlingar.

Ett öppnare beslutsfattande
Beslutsfattandet i Åbo är öppet och transparent och kommuninvånarna kan påverka även mel-
lan valen. Makten finns hos invånarna och besluten kan inte köpas. Vi vill utveckla stadens 
ledningssystem till att bli mer demokratiskt och få invånarna att i större utsträckning delta i 
beslutsfattandet.

I ett grönt Åbo:
• åläggs nämnderna och stadsstyrelsen att hålla minst två möten per år som är öppna för invå-

narna. Beslutsfattandet presenteras bättre redan vid beredningsfasen på stadens webbsidor.
• förstärker man invånarnas delaktighet och bjuder in stadsborna att diskutera utvecklingen 

av Åbo. Åbobor i alla åldrar tas med i planeringen av saker som berör dem.
• ordnar man folkomröstningar om stora frågor som intresserar stadsborna och främjar när-

demokratin.
• analyserar man könskonsekvenserna när man fattar beslut.
• främjar man ett öppet beslutsfattande i bolag som ägs av kommunerna.
• standardiserar man stadens bidragssystem så att det blir mer öppet och rättvist.
• förbereder man ett nytt ledningssystem för staden och väljer en borgmästare år 2021, så att 

stadens högsta ledning utses i enlighet med kommunalvalens resultat.


