Åbovänsterns stadsprogram 2017 – 2021
I Åbo finns mycket gott: människorna och atmosfären, den vackra åstranden
och öarna, ett vitalt och mångsidigt kulturliv. Också näringslivet i
staden är livskraftigt och mångsidigt. Stadens anställda är engagerade
och yrkeskunniga. Utgångspunkterna för stadsutvecklingen är alltså goda,
men det finns också mycket som behöver utvecklas. Vänstern vill att Åbo
blir en stad med god offentlig service och ett öppet och demokratiskt
beslutsfattande.
Penningväldet, den lilla kretsens avtalspolitik och det så kallade
Åboavtalet har under den gångna fullmäktigeperioden stått i vägen för en
utveckling som skulle gynna invånarna. Vänsterförbundet har tagit avstånd
från avtalspolitiken och förbundit sig till att utveckla staden i
samarbete med åboborna. Vänsterförbundet säger nej till
kabinettspolitiken och koncentrationen av makten till yrkespolitiker,
tjänstepersoner och bolag.
Vår målsättning är att häva ojämlikheten stadsborna emellan, och
garantera var och en bostad, utbildning, arbete, vård och möjlighet att
idka kulturell verksamhet. Åbo stad kan för sin del medverka till att
förnya arbetslivet genom att höja sysselsättningsgraden och människors
välbefinnande, samt följa kollektivavtal och god arbetsgivarpolitik.

Ja till närservice – nej till höjning av avgifterna!
Social- och hälsovårdstjänsterna måste anpassas till människorna, inte
till marknaden. Vänsterns målsättning inom social-och hälsovårdsreformen
är att trygga offentlig service av hög kvalitet för samtliga stadsbor och
garantera att var och en får vård då hen behöver det. Den pågående
reformen är den största servicesystemsreformen under hela vår
självständighetstid och den bör genomföras så, att stadsinvånarnas
åsikter beaktas. Kultur och idrott främjar både hälsa och välbefinnande,
och jämlika möjligheter att tillgodogöra sig stadens kultur- och
idrottstjänster bör garanteras alla. Speciell uppmärksamhet bör fästas
vid förebyggande av sjukdomar.
Det här kräver vi:
• Köerna till social- och hälsocentralerna måste bort. Avgifterna
skall slopas. Också kötiderna till specialhälsovården måste
förkortas och kundavgifterna sänkas.
• Tillräckliga medel bör budgeteras för social- och hälsovården för
att trygga alla jämbördig service. Snabb och flexibel grundservice
ger inbesparingar inom den dyrare specialvården.
• Stadsbornas hälsa främjas och tillräckliga medel budgeteras för den
förebyggande hälsovården. En euro använd till hälsofrämjande och
förebyggande av sjukdomar sparar många euro eftersom
sjukvårdskostnaderna sålunda förfarandes minskar.
• Det skall satsas tillräckligt på munhälsovården så köerna blir
kortare.
• Privatiseringen och bolagiseringen av social- och
hälsovårdstjänsterna bör omedelbart avskaffas. För att trygga
effektiva och sömlösa servicekedjor skall tjänsterna produceras
nära människorna och huvudsakligen på offentlig basis.

• I samband med social- och hälsovårdsreformen garanteras att
hälsovårdens närtjänster är tillgängliga också i fortsättningen,
och bollandet med människor från lucka till lucka avskaffas genom
en fungerande samordning av social- och hälsovårdstjänsterna.
• Hemtjänsten skall dimensioneras så, att den verkligen stöder
åldringar som bor hemma. Utöver detta skall serviceboende och
anstaltplatser ordnas så, att det finns plats åt alla som behöver
sådana. Människan skall ha möjlighet att själv bestämma om sin egen
boendeform. Åbo stad bör bygga två egna enheter för effektiverat
serviceboende. Uppföljning av servicekvalitén görs av ett
seniormedborgarråd.
• Familjer skall ha möjlighet till stöd i vardagen. Hemvårdstjänster
riktade till barnfamiljer bör vara tillgängliga så som
socialvårdslagen föreskriver. Informationen om tjänsterna bör
effektiveras.
• Lågtröskeltjänster inom mental- och rusmedelsvården tryggas, så
behövande får hjälp i tid. Åbo testar en modell som utvecklats inom
Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, där klienten kommer
in i mentalvården utan läkarremiss.
• Personer med funktionsnedsättning och andra specialgrupper måste
själva få bestämma om var de bor. Åbo stad ordnar den livslånga
servicen för personer med funktionshinder så, att de ständiga
konkurrensutsättningarna undviks och de boendes åsikter beaktas i
beslutsfattandet.
• Patienters och klienters möjligheter att påverka de social- och
hälsovårdens beslut som gäller dem själva bör stärkas.
• Arbetsförhållandena inom social- och hälsovården förbättras genom
korrekt dimensionering av arbetet, god och trygg arbetsmiljö,
adekvata löner, tillräcklig fortbildning och kompetent ledarskap.
• Genom utbildning av personalen uppmärksammas köns- och
sexualminoriteternas behov inom social- och hälsovårdsservicen.
• Varje offer för familje- och parrelaterat våld måste vid behov få
plats på skyddshem.
• Varje bostadslös måste få en lämplig bostad som en del av
mångprofessionell hjälp. I Åbo tillämpas vid avskaffandet av
bostadslösheten principen ”bostad först”.
• Med social- och hälsovårdsreformen bör ansvaret för arrangemangen
kring social- och hälsovårdsservicen i dess helhet överföras till
landskapen. Det är bästa sättet att få vårdkedjorna och
informationsgången mellan de olika aktörerna att fungera bättre.
• Till landskapen väljs genom val en fullmäktige och utvecklas former
för direktdemokrati. Sålunda kommer kommunborna åt att påverka den
lokala servicen.
• Alla bör ha möjlighet att idka idrott. Arbetslösas välmående bör
stödas genom att ordna med möjligheter att utnyttja kommunala
idrotts- och kulturtjänster till rabatterat pris.

• Idrotten bör stöda så, att små, nya motionsformer och
idrottsgrenar behandlas lika som de stora, traditionella
grenarna i stödkonkurrensen.

•

Idrottsplatsernas huvudanvändare får inte ges möjlighet att
förhindra utövandet av andra sporter, om det inte finns klara
belägg för att dessa förorsakar oöverkomliga olägenheter.

•

Liksom i andra stora städer tas social kreditering i bruk i
Åbo. Den sociala krediteringen innebär att staden erbjuder
lån till rimligt pris åt behövande.

• Åbo stad strävar till att avstå från nyttjandet av privata
indrivningsfirmor.
• Åbo stad samarbetar med Fimea och apotekarna för att trygga
tillgången till apotekstjänster i stora stadsdelar som Runosbacken.

Världens bästa skolor och småbarnsfostran åt alla
Vänsterns målsättning är ett jämlikt och rättvist Åbo. Vänstern vill
krympa skillnaderna i inkomst och välstånd genom att garantera jämlik
småbarnsfostran och utbildning. Åbo och den service staden erbjuder sina
invånare måste utvecklas så, att invånarna oberoende av bakgrund har
förutsättningar till deltagande och självutveckling. Åbo är en jämlik och
trygg stad och det är dess uppgift att höra samtliga stadsbor oberoende
av ålder, kön, sexuell orientering, språk, etnisk bakgrund, åsikter,
politisk eller religiös övertygelse, invaliditet och bostadsområde. För
bildningsväsendet reserveras en budget som är tillräcklig för
förverkligandet av kvalitativt god verksamhet.
Detta kräver vi:
• Varje barn skall ha rätt till en lycklig, individuell och
stimulerande barndom.
• Åbo måste i all verksamhet gå in för nolltolerans i fråga om
diskriminering och förklara sig som en diskrimineringsfri zon.
• Skolnätverket skall fortsättningsvis vara heltäckande, så varje
barn har möjlighet att gå i närskola, dvs en skola på gångavstånd
hemifrån.
• Undervisningsgrupperna måste bli mindre. Åbo skall stipulera
gruppstorleken i grundskolorna till maximalt 20.
Specialundervisning garanteras på varje stadium från dagvården till
vuxenutbildningen. Specialundervisning ordnas på pedagogiska
grunder vid behov. Inlemmande av specialelever i andra grupper får
inte användas som sparåtgärd; inlemmandet förutsätter tvärtom
mindre undervisningsgrupper.
• Den subjektiva rätten till dagvård skall inte begränsas, och
gruppstorleken inom småbarnspedagogiken måste bli mindre. Varje
barn skall ha rätt till avgiftsfri småbarnspedagogik på heltid.
• Åbo måste satsa mer än nu på kommunal småbarnspedagogik. Andelen
privat småbarnspedagogik måste minskas.
• Speciallärare, skolhälsovårdare, kuratorer, skolgångsledare och
övrig skolpersonal producerar tjänster som är viktiga för
välbefinnandet hos barn och unga. För att kunna stöda deras
skolgång och inlärning måste personalstyrkan i skolorna vara rätt
dimensionerad.
• Åbo gör ett eget utbildningspolitiskt program, vars centrala
målsättning är jämlik utbildning och förebyggande av utslagning.

Staden motarbetar en situation där skolorna delas in i till sitt
rykte och sina resultat goda respektive dåliga skolor. Detta görs
genom resursstyrning och positiv diskriminering.
• Skolornas morgon- och eftermiddagsverksamhet skall vara avgiftsfri.
• För att förhindra särutveckling måste skillnaderna skolorna emellan
gällande tillvalsämnen och valfrihet utjämnas.
• Läroavtalsutbildningen breddas och utvecklas så, att den blir ett
mer attraktivt alternativ.
• Närundervisningen inom andra stadiets yrkesutbildning skall
bibehållas på en nivå som möjliggör god inlärning.
• Ingen skall bli utan en andra stadiets studieplats. Alla studerande
skall omfattas av elevvården.
• Campusområdet Kuppis skall utvecklas så, att det, genom att
underlätta samarbetet högskolorna emellan, betjänar
högskolegemenskapen.
• Åbo ser till att invandrare kommer in på språk- och
integrationsutbildning inom en månad efter att de kommit till
landet.

• Till ett jämlikt bemötande av elever och studerande hör
uppmärksammandet av respektive köns- och sexuell identitet.
Personalen skall få den utbildning som behövs för att kunna bemöta
olika lärlingar och identiteter.

Ett trivsamt och hållbart Åbo
I Vänsterns Åbo går naturens och människornas behov hand i hand. Med
förnuftigt, ekologiskt kompletteringsbyggande, park- och grönområden och
satsningar på en fungerande kollektivtrafik till rimligt pris föds en
trivsam och hållbar stad.
Det här kräver vi:
• Nya bostadsområden och arbetsplatser placeras i närheten av
kollektivtrafiklederna. Då stadsstrukturen förtätas uppmärksammas
boendekvalitet och -hälsa. Vidare tryggas befintliga gröna
korridorer och ekologiska trafikförbindelser.
• Den förnybara energins möjligheter inom byggnads- och
renoveringsbranschen bör utnyttjas.
• Vid nybyggen bör anläggandet av så kallade gröna tak och andra
dagvattensabsorberande ytor främjas.
• Vid stadsplaneringen bör närservicen uppmärksammas och onödig
servicecentralisering förhindras.
• Åbo börjar aktivt eftersträva status som kolneutral stad. Denna
målsättning uppmärksammas i all stadens verksamhet såsom
energiproduktion, kollektivtrafik och stadsplanering.
• Åbo bör möjliggöra det av staten ingångna avtalet om fullständig
avveckling av stenkol per år 2030. I stället för att använda
fossila bränslen, torv och kärnkraft bör staden koncentrera sig på
att spara energi och satsa på förnybara energiformer.
• Konst, kultur och service bör erbjudas också i förorterna, inom

räckhåll för invånarna. Åbo bör bevara sitt täckande och
högklassiga biblioteksservicenätverk, trygga tillräckliga
personalresurser och uppmärksamma bibliotekens allt mer omfattande
ansvar. Åbo tillämpar konstprocentprincipen i alla sina
nybyggnadsprojekt.
• Inom stadsplaneringen uppmärksammas främjandet av cykel- och
fotgängartrafiken, med målsättningen att göra Åbo till en verklig
cyklisternas stad. Privatbilismen minskas genom utvecklandet av
hållbara trafikformer: gångvägar, cykelleder och kollektivtrafik.
• Kollektivtrafiken bör prissättas så, att också de minst bemedlade
kan tillgodogöra sig den. För att den skall bli ett verkligt
alternativ till den egna bilen bör den också vara lätt att använda.
• Alla studerande, inte bara de under 30, skall ha rätt till Fölis
studeranderabatt.
• Tidtabellen för förverkligandet av de framtida
kollektivtrafiklösningarna påskyndas: entimmeståget mellan Åbo och
Helsingfors, snabbspårvägen i Åbo och passagerartåget mellan Åbo
och Nystad.
• Åbo skall bygga ett resecentrum för spår- och gummihjulsfordon i
när- och fjärrtrafik norr om busstationen. Stadscykelsystemet tas i
bruk.
• För att öka tryggheten och trivseln och sänka buller- och
utsläppsnivån i centrum bör hastighetsbegränsningarna sänkas.
• Cykelvägarna görs i fortsättningen tröskellösa också i centrum.
• På Östra strandgatans vardera sida anläggs enkelriktade cykelvägar
eller -filer.
• Möjligheterna att separera fotgängar- och cykelfilerna längs Västra
strandgatan utreds.
• Rum att andas: naturen på öarna bör bevaras och Katrinedal lämnas i
fred. Byggandet i parker och närbelägna skogar stoppas; det finns
rum för förtätning på andra håll.
• De parker som invånarna använder skall skyddas.
• Kråkkärret skall få en egen simhall.
• Möjligheterna att plantera träd vid Varvsstranden liksom längs ån i
övrigt utreds.
• Arkea Oy bör tillämpa hållbar utveckling genom att i sin produktion
öka andelen grönsaker, när- och ekologiskt producerade råvaror.
Staden bör också iaktta den hållbara utvecklingens perspektiv i sin
upphandling.
• En andra dag med vegetarisk mat införs i alla stadens skolor.
• Återvinnings- och pappersinsamlingspunkter skall finnas runtom i
staden så, att återvinningen är enkel för samtliga stadsbor.
Avfallshanteringsnämnden skall se till att återvinningen sker
smidigt.
• Övergången till LED-belysning i stadens alla utrymmen, såväl inomsom utomhus, påskyndas. Detta för att spara energi och kostnader.

Ett gott arbete är stenfoten i Åbos ekonomi
Åbo skrider modigt till åtgärder och investerar i bostadsreparation och i
sin nedgångna infrastruktur. Reparationerna skall göras som i första hand
stadens eget arbete. Satsningarna inom sysselsättningsverksamheten styrs
till åtgärder som ger resultat. Lönestödsfinansieringen ökas. Långtidsoch ungdomsarbetslösheten är allvarliga problem som måste åtgärdas.
Samtidigt måste småföretagarskap stödas: arbetsutrymmen och rådgivning bör
erbjudas personer som sysselsätter sig själva.
Det här kräver vi:
• Stadens egen hyresbostadsproduktion måste ökas. Genom rätta
strategier gällande markägande, planering och tomtproduktion kan
staden trygga en långsiktig produktion av tomter och bostäder till
rimligt pris. I första hand tryggas tomtutbudet för TVT som bygger
fördelaktiga bostäder. Hyrorna i stadsägda hyresbostäder sänks.
• Staden sköter reparationsskulden som rör fastigheter och
infrastruktur. Reparationsbyggande är nationalekonomiskt lönsamt
speciellt under tider med hög arbetslöshet.
• Reparationsskulden amorteras också på andra håll:
trafikleder,lyktstolpar och trafikmärken som blivit farliga
förnyas.
• Planerade och påbörjade skolprojekt genomförs enligt tidtabellerna.
Högstadieskolan i Pansio bör byggas omedelbart. Många daghem i Åbo
är i akut behov av reparation; reparationerna bör påskyndas. I de
nya bostadsområdena bör staden tillämpa principen enligt vilken
servicepunkterna byggs enligt samma tidtabell som bostäderna.
• Staden ser till att tomter till rimligt pris finns att tillgå för
företags- och bostadsbyggande.
• Verksamheten inom stadens egna företag bör tåla dagsljus också i
fråga om arbetsavtalen.

• De av staden ägda bolagens bolagsordning ändras så, att graden av
öppenhet motsvarar öppenheten inom affärsverken, affärshemligheter
undantagna. Stadens personalprogram och -principer bör utvidgas
till att på lika villkor omfatta också de av staden ägda bolagen.

• Personalen bör ha representation i alla av staden ägda bolag. Åbo
stad, dess bolag och affärsverk bör vara exemplariska arbetsgivare.

•

Antalet sommarjobb i stadens regi bör höjas till 500.

• Stadens företagsservice bör svara mot speciellt nystartade och små
företags behov, exempelvis företagsrådgivning.
• Stadens upphandlingar bör planeras så, att lokala- och
småföretagare kan delta i anbudstävlan.

Den mångsidiga kulturstaden Åbo
Kulturlivet i Åbo är vitalt och mångsidigt. Vi har skäl att slå vakt om
och också utveckla det. För Vänstern är det viktigt att alla åbobor har
möjlighet att ta del i kulturservicen, oberoende av ekonomisk situation.
Kulturkonsumtion ger välbefinnande och är bevisligen hälsosamt.

Det här kräver vi:
• Nedmonteringen av närbiblioteksnätverket måste omedelbart stoppas
gällande såväl verksamhetspunkter som personalresurser. Biblioteken
skall utvecklas som åbobornas vardagsrum och möjliggöra mänskligt,
socialt umgänge. Resurserna för service riktad till specialgrupper,
såsom åldringar och invandrare, skall ökas.
• Den mångsidiga idrottsservicen bör vidareutvecklas. Alla skall ha
möjlighet att idka idrott och andra fritidssysselsättningar
oberoende av ekonomisk status.
• Ungdomen skall erbjudas utrymmen dit det är lätt att gå ensam eller
med kompisarna. Utrymmena skall vara kostnadsfria och ligga på
rimligt avstånd från de ungas människornas hem. Ett mot ungdomens
behov svarande antal yrkeskunniga ungdomsarbetare bör anställas.
Finansieringen för den uppsökande ungdomsverksamheten bör tryggas.
• Konsten och kulturen skall vara tillgängliga för alla, oberoende av
bostadsområde, ekonomisk status, ålder, kön och social bakgrund.
Offentliga rum bör ställas till medborgarnas förfogande utan
kostnad. Konst och kultur bör mer än tidigare föras ut som
närservice till de platser där människorna bor och rör sig, också
till förorterna.
• Åbo tillämpar procentprincipen i samtliga nybyggen.
• Åbo går med i Safe Havens, ett nätverk som erbjuder asyl åt
förföljda konstnärer.
• Staden ser till att konstnärer verksamma i staden har tillräckliga
arbetsutrymmen. I detta syfte utreds om det finns oanvända
fastigheter som kunde lämpa sig som arbetsutrymmen.
• Staden skall inte skära ned i konstnärsunderstöd och -stipendier
utan tvärtom öka stödet till aktörer verksamma inom det fria konstoch kulturfältet.

Åbo skall bli en sant demokratisk stad!
Staden har minskat åbobornas möjligheter att påverka sina angelägenheter.
Stadens verksamheter har bolagiserats och tjänstepersonernas makt har
ökat. Centraliseringen av makten måste vändas till decentralisering.
Vänstern vill övergå till demokratiska metoder som gör det möjligt för
stadsborna att ta del i beslutsfattandet.
Det här kräver vi:

•

Områdesnämnder grundas i stadens största stadsdelar. Nämnderna
ger
utlåtanden om stadens budget och om service som påverkar respektive
område. Nämnderna förfogar över en egen budget för ökad trivsel i
stadsdelen. Nämnderna har rätt att komma med initiativ och till att
bli hörda i angelägenheter som rör området, såsom
trafikanordningar, service och planering.

• Vid uppgörandet av budget görs en reservation för folkomröstningar,
så kulturen med hörande av stadsborna främjas.

• Transparensen i stadens bolag ökas genom att de anställda tas med i
bolagens beslutsfattande.
• Alla bolag administreras med samma - möjligast stora - öppenhet som
affärsverken.

• För att verksamheten skall vara ändamålsenlig är det viktigt att
stadsborna är representerade på bred bas. De demokratiskt tillsatta
nämndernas antal skall inte minskas, inte heller skall nämnderna
göras mindre; tvärtom måste demokratin utvidgas: stadsborna skall
representeras i bolagen enligt samma principer som de representeras
i nämnderna.
• I fråga om it-upphandling skall staden lösgöra sig från
storbolagens monopol. Åbo skall gå över till FOSS, programvara med
öppen källkod.
• Privatiseringen av stadens service måste stoppas. Så kan de
demokratiska påverkningsmöjligheterna, servicekvaliteten och
kostnadseffektiviteten tryggas.

