MÄNNISKORNAS, ARBETETS OCH KULTURENS STAD ÅBO
Vänsterförbundet i Åbos stadsprogram för åren 2013-2016
Åbo har många fina sidor, som den fantastiska åstranden och den historiska
stadskärnan, stadens utmärkta läge och goda trafikförbindelser i alla riktningar.
Åboborna är initiativrika och aktiva. Åbo är känt för ett gott utbud av
utbildningsmöjligheter och ett brett servicenätverk. Åbos kulturmiljö och natur är i
finländska mått enastående mångsidiga och motionsmöjligheterna är goda. Som
kommunal enhet är Åbo en förmögen stad vars lånebörda ännu är på en rimlig nivå.
Stadens personal är professionell och dedikerad. Staden har även ett starkt och
mångsidigt näringsliv och en tradition av industri. Utgångsläget för att utveckla
staden är med andra ord utmärkt.
Åbo har dock även allvarliga problem. Arbetslösheten i staden är på högre nivå än i
det övriga landet och i det omringande landskapet. Många bostadsområden har
lämnats åt sitt öde och servicen har försämrats. Samtidigt har tjänster centraliserats till
stora enheter och privatiserats. Staden har minskat på sina egna platser inom
äldrevården. Det finns problem med innerluften i skolor, daghem och andra
gemensamma utrymmen. Ett nyckfullt beslutsfattande, präglat av hemlighetsmakeri,
kombinerat med att tjänstemännens makt vuxit på bekostnad av de av åboborna valda
fullmäktigeledamöternas, utgör ett hot mot den kommunala demokratin.
Vänsterförbundet i Åbo går till kommunalval i oktober 2012 med ett eget program
för de kommande fyra åren. Vänsterförbundet håller alltid fast vid sina viktigaste
principer: jämlikhet och demokrati, utökandet av människors frihet och förstärkandet
av allas livsförutsättningar, stödjandet av dem som är i en svag position samt
främjandet av ekologisk hållbarhet. Vänsterförbundet är berett att samarbeta för att
främja sina målsättningar med alla partier och grupperingar som respekterar
demokrati och mänskliga rättigheter.
Vänsterförbundet i Åbo fastställer följande utgångspunkter för sin verksamhet med
syftet att utveckla Åbo:
- Åbo skall bli en välfärdskommun, som producerar kvalitativa offentliga tjänster
även lokalt i bostadsområdena. Nästa valperiod skall bli en period för utvecklande av
bostadsområden och stadsdelar.
- Åbo stad satsar på sysselsättningspolitiken och stöder uppkomsten av arbetsplatser i
nya och redan existerande företag, i organisationer och föreningar samt inom ramarna
för stadens egen verksamhet.
- Åbo skall bli en ledande stad inom ekologiskt tänkande och energisparande, så att
man år 2017 kan fira Ekohuvudstadsår i Åbo.
- Kollektivtrafik, lättrafik och gång skall göras till ett attraktivt alternativ.
Spårvägstrafikens återibruktagande skall påskyndas. Lättrafiklederna skall utvecklas
som helheter, så att de når speciellt läroinrättningarna.
- Åbos ställning som ett av det finländska kulturlivets centrum ska förstärkas
fortsättningsvis. Ett fortsatt utnyttjande av kulturhuvudstadsårets fina resultat skall
garanteras.
- Stadens och universitetens samt högskolornas samarbete för att utveckla hela
regionen skall fortsättningsvis förbättras.
- Det svenska språket och den svenska kulturen är en resurs och en styrka för Åbo.

Åbo skall bevaras tvåspråkigt. De svenskspråkiga tjänsterna skall även i
fortsättningen garanteras, och vara på samma nivå som de finskspråkiga.
- Nya språk och kultursamfund har formats i Åbo, vilket är en rikedom som erbjuder
flera möjligheter för en mångsidig utveckling av staden. Staden bör stöda kulturernas
mångfald, invandrarnas integration samt se till att inlärningen av svenska eller finska
fungerar.
- Förnyandet av Åbo centrum skall ske enligt stadsbornas gemensamma vision. Mer
parkeringsplatser under tak skapas genom att utvidga de nuvarande
parkeringsgrottorna, om det finns behov för det. Torgparkeringen bör inte byggas.
- De tjänster som Åbo erbjuder bör produceras i huvudsak som stadens egna. Tjänster
kan köpas av föreningar och privata företag för att komplettera stadens egen
serviceproduktion, men bara i de fall som det är ekonomiskt, mänskligt och
verksamhetsmässigt motiverat.
- I all stadens verksamhet bör man idka stor noggrannhet och sparsamhet. Man bör
upphöra med att ständigt utöka tjänstemannaledningen och användandet av dyra
konsultföretag, och stadens funktioner bör placeras i utrymmen som tillhandahålls av
staden.
- Den regelbundna underbudgeteringen av speciellt stadens social- och
hälsovårdstjänster bör upphöra och resurser bör reserveras i enlighet med de verkliga
utgifterna.
- Social- och hälsovårdens serviceavgifter bör inte höjas och hälsovårdscentralernas
avgifter bör avskaffas.
- Man bör tillsammans ta god hand om den växande åldrande befolkningen. En värdig
ålderdom bör ses som måttet på att åldringstjänsterna ordnats på ett lyckat sätt. Staden
bör garantera tjänsternas tillgänglighet.
- Speciell uppmärksamhet bör fästas vid barnvården, ungas utbildning samt barns och
ungas verksamhetsmöjligheter. För att förhindra utslagningen av unga bör staden
aktivt förverkliga samhällsgarantin. Man bör garantera att unga blir hörda och erbjuda
unga tillräckligt med fritidsaktiviteter.
- Åbo bör ta i bruk ett system med social kredit.
- Åbo bör göras till en rättvisemärkt stad
- Stadens ärenden bör beredas öppet, demokratiskt och genom att genuint lyssna på
invånarna. Medborgarrörelser bör stödas och uppmuntras i deras verksamhet för
bättre tjänster och en mer trivsam levnadsmiljö. Vid behov bör folkomröstningar
ordnas om viktiga frågor. Regionverksamheten bör startas igen. Genom att fördjupa
samarbetet mellan kommunerna i Åboregionen bör lösningar skapas som gynnar
invånarna. Möjliga kommunsammanslagningar bör förverkligas endast frivilligt och
med respekt för närdemokratin, för att förstärka närservicen och möjliggöra en
rättvisare fördelning av kostnaderna.
STADEN ÄR VÅR – ARBETE OCH VÄLFÄRD ÅT ALLA
En effektiv arbets- och näringslivspolitik

Ökad sysselsättning bör vara ett av Åbo stads främsta mål under den kommande
mandatperioden. Goda möjligheter till sysselsättning är centralt för
kommuninvånarnas välfärd.
För att skapa nya arbetsplatser bör staden erbjuda konkurrenskraftiga villkor för
företagen. Det måste finnas tillräckligt med mark för industrin och annan
företagsverksamhet. Staden bör agera på ett mer modigt, flexibelt och självsäkert sätt
i näringslivspolitiska frågor.
Staden bör med sin ekonomiska politik erbjuda arbetsplatser till långtidsarbetslösa
och andra grupper som har svårt att få jobb.
Åbo stad bör vara en föredömlig arbetsgivare som verkar för en ökad trivsel på de
kommunala arbetsplatserna, en höjning av lönerna samt genom att ta i användning det
s.k. Åbo-tillägget. Visstidsanställningarna inom staden bör göras om till heltidsjobb.
För alla uppgifter som kräver en fast anställning bör staden tillsätta en heltidstjänst
enligt de nuvarande arbetsavtalen. Att använda sig av en visstidsanställning efter en
annan är olagligt.
Stadens anställningsprocedurer bör göras smidigare. Beslut om finansiering måste
göras i tid, så att det inte uppstår onödiga perioder av arbetslöshet för de arbetslösa,
och så att utbetalda pengar inte behöver betalas tillbaka åt staden såsom tidigare har
skett. Sysselsättningen bör organiseras så att arbetsplatserna och föreningarnas
professionella expertis tas i beaktande.
Tillräckligt med resurser bör garanteras för integrationen av invandrare.
Hälso- och sjukvården i skick
Tillräcklig primärhälsovård och specialiserad sjukvård bör garanteras åt alla. Pengar
som är reserverade för dessa grundläggande tjänster är inga utgifter utan en
investering i folkhälsovården. Under den kommande valperioden bör fram för allt
primärhälsovården prioriteras och tyngdpunkten bör ligga på förebyggande hälsovård
och åtgärder som upprätthåller en god hälsa bland kommunens invånare.
Stadens omfattande nätverk av hälsovårdstjänster bör bibehållas och utvecklas så att
tjänsterna är fördelade jämnt mellan olika bostadsområden och garanterar
hälsovårdstjänster för alla kommuninvånare. Dessutom bör hälsovårdscentralerna
vara anslutna till goda trafikförbindelser så att de är tillgängliga för alla. Samarbetet
mellan primärhälsovården och den specialiserade hälsovården bör fortfarande
förbättras och special läkarvården bör förbli kvar vid hälsovårdscentralerna.
Särskild uppmärksamhet bör läggas på hälsovården och upprätthållandet av
arbetsförmågan bland arbetslösa.
Mera resurser bör placeras i det förebyggande mentalvårdsarbetet. Tillräckliga
missbruks- och mentalvårdstjänster måste garanteras för dem som behöver dem och
psykiatriska vårdplatser bör kunna erbjudas i tillräckligt hög grad. Det kommunala
utbudet på psykoterapeutiska tjänster bör garanteras och de psykiatriska tjänsterna bör
behållas i kommunens regi.

Antalet sjukskötare och läkare inom skolhälsovården bör ökas och staden bör arbeta
för att yrkeshögskolestuderandenas hälsovårdsystem blir en del av
Studenthälsovårdsstiftelsens tjänster.
En stad som bryr sig om barn och barnfamiljer
Åbo stad bör satsa på barn och ungas välbefinnande. Framförallt fattigdom och
bostadslöshet bland barnfamiljerna samt barn och ungdomars sociala utslagning bör
motverkas. Inkomststöd bör användas som en kompletterande och förebyggande
metod för att lindra barnfamiljernas problem. Men till exempel alla barns rätt till en
fritidsaktivitet bör garanteras oberoende av familjernas inkomst.
De mest utsatta, de barn som omhändertagits och de barn som är svåra att ta hand om,
bör garanteras en plats vid stadens egna barnhem enligt den nuvarande nivån. Utöver
detta behövs även fosterfamiljer och platser vid privata barnhem.
Ett mångsidigt dagvårdssystem som stöd för barnfamiljerna
Åbo stad bör öka antalet kommunala dagvårdsplatser. De olagligt långa köerna till
dagvården måste bort. Staden bör tillsätta en övre gräns för antalet barn vid
dagvårdsgrupperna vars överskridning inte tillåts. Familjedaghemmen och grupp
familjedaghemmen bör utvecklas och även göras om till ett verkligt alternativ för de
barn som är i behov av mindre grupper. Det måste finnas tillgängliga dagvårdsplatser
även för de barn vars föräldrar skiftesarbetar.
Vid anordnandet av klubb- och lekverksamhet kan staden samarbeta med den tredje
sektorn. Föräldrar som försörjer sina barn hemma bör ha rätt till att delta vid sådan
dagvårdsverksamhet som är specifikt överenskommet med daghemmet.
Åbos dagvårdsektor bör göras till ett lockande alternativ för de som arbetar inom
sektorn, t.ex. genom att höja lönerna.
Jämlika studiemöjligheter - skolorna i skick
Alla barn och unga i Åbo bör ha tillgång till en kvalitativ utbildning och en trygg
inlärningsmiljö. Staden bör fortsätta att sköta om de redan omfattande och kvalitativa
regionala skoltjänsterna och nya skolor bör byggas eftersom elevantalet har ökat.
Principen om en gemensam skola för alla bör vi hålla fast vid även i praktiken.
Skillnader mellan bättre och sämre skolor får inte uppstå i Åbo. En skola som är
belägen nära hemmet är en grundtrygghet för alla barn.
För antalet elever per klassrum bör det läggas en klar maximigräns som inte får
överskridas, enligt följande; 1-2 klassen 18 elever och 3-9 klassen 20 elever.
Vikarierande lärare bör användas när det behövs.
Det bör avläggas tillräckligt med resurser rör studerandenas stöd i tre nivåer. Nivån på
stödet måste avgöras av elevernas individuella behov. Antalet skolkuratorer och
-psykologer bör ökas så att de motsvarar den nationella standarden. Även

skolassistenternas antal bör öka.
Hälsa och välmående är viktigt för skoleleverna, dagisbarnen och de som arbetar med
dem. Därför är det viktigt att investera i renoveringar och nybyggningar och på
svenskt håll bör den planerade kombiskolan i Lillheikkilä byggas. Problemet med den
dåliga inomhusluften i många byggnader måste åtgärdas.
Matlagningen vid daghemmen och skolorna bör fysiskt ordnas på plats och inte
förflyttas till centralkök.
För att ungdomarna i Åbo skall ha en god kontakt till samhället bör staden satsa på
andra stadiets studieplatser samt på studiehandledning.
Åbos gymnasienätverk måste vara tillräckligt brett och bildandet av alltför stora
gymnasier bör motverkas.
Yrkeshögskolornas studiefält bör ytterligare utvecklas.
Den åldrande befolkningens välmående bör ombesörjas
Inom äldreomsorgen bör man sträva efter att människor kan klara sig självständigt.
Därutöver bör hemvården utvecklas, liksom även kommunalt serviceboende och dess
olika former. Det bör skapas fler lösningar för äldreboende såsom Rosenkvarteret och
Portsahemmet. Hemvården bör hållas som en kommunal service och stödet för
närståendevård bör ökas. Rättighet till hälsovårds- och serviceöversikt för över 70åringar bör genomdrivas.
Antalet platser på ålderdomshemmen bör ökas för att möta framtidens behov.
Ålderdomshemmen bör förnyas och göras hinderfria och trivsamma. En
ombudsmanstjänst för äldreomsorgen bör införas.
Alla har rätt att leva och att dö på ett värdigt sätt. Vård i livets slutskede måste finnas
att tillgå såväl hemma som på vårdanstalter.
Handikappades jämställdhet
Handikappades möjligheter till att klara sig själva bör förbättras genom fungerande
transporttjänster, hjälpmedel och tillgänglighetsmodifikationer av hem. Svårt
handikappades subjektiva rätt till en personlig assistent måste tryggas.
Kultur som en del av livet
Fortbeståndet och varaktigheten av det kulturliv som blivit livligare under
kulturhuvudstadsåret bör tryggas. Staden bör stöda ett mångsidigt kulturarbete även
på gräsrotsnivå. Kultur är ett fungerande redskap för att främja tolerans och
upprätthålla välfärd.
Staden bör bevara ett täckande biblioteksnätverk och utveckla närbiblioteken som
mångsidiga kulturcentrer. Tillräcklig personalmängd bör bevaras i biblioteken.

Totalrenoveringen av Åbo stadsteaters hus måste verkställas utan dröjsmål, varefter
konserthusets renovering står i tur. Möjligheterna för Stadsteatern och Åbo
filharmoniska orkester att genom offentliga medel även i fortsättningen kunna
producera högklassig teater och musik bör säkras.
Stödpengarna för konstnärer och understöden för hobbygrupper bör ökas ytterligare.
Staden bör erbjuda kulturgrupper och enskilda konstproducenter tillräckligt med
rimligt prissatta arbets- och uppträdandeutrymmen.
Åbo stad bör hålla fast vid procentprincipen, enligt vilken en hundradedel av ny- eller
reparationsbyggprojekts helhetssummor reserveras för införskaffandet av konst.
Åbo behöver ett filmcenter som upprätthålls av föreningar och som stöds av staden,
en s.k. ”kommunbiograf”. Denna skall ha ett mångsidigt filmutbud och samtidigt
säkra framtiden för de filmklubbar och -festivaler som finns och äger rum i Åbo.
Museicentralens verksamhet bör även i fortsättningen tryggas så att denna kan ta hand
om sina lagstadgade uppgifter samt erbjuda betydande konstutsällningar och
utställningar med historisk anknytning.
Byggnaderna vid Gamla stortorget bör hållas i stadens ägo och fortsättningsvis
användas för mångsidiga kulturändamål.
Minska det ekologiska fotspåret
I Åbo måste man ta en vidsträckt eko-effektiv synvinkel i beaktande gällande
stadsplaneringen. Staden bör bekämpa klimatförändringen och sträva efter ett
lågenergisamhälle genom planering av samhällstrukturer och energisparande.
Åbos nationella stadsparksprojekt bör fortsättas. De existerande parkerna bör bevaras
och tillräckligt med nya bör grundas överallt i staden.
Staden bör värna om Åbos kulturhistoria samt om stadsbildens livlighet och historiska
skiktning genom att bevara gamla värdebyggnader och trähus också i stadens
centrum.
Gamla bostadsområden bör bevaras så att deras säregna drag bevaras. Planläggningen
av billiga hyr- och ägandetomter ämnade för småhusbyggande bör försnabbas från det
nuvarande.
Åbo måste bära sitt ansvar för bevarandet av en mångsidig natur. Aura å bör hållas
ren och Östersjön bör skyddas.
Staden bör utarbeta ett åtgärdsprogram för att minska avfallsmängderna. Den nya
sopförbränningsanläggningen bör kunna ändras till att drivas av andra bränslen när
avfallsmängden minskar. Insamlingen och utnyttjandet av bioavfall producerat av
privathushåll bör påbörjas ånyo. Samtidigt bör husbolagens kompostprojekt
uppmuntras och stödas.

Energisvinn vid såväl nybyggen som reparationer bör minskas genom att installera
värmepumpar och värmeberedare samt solpaneler. Staden bör ta i bruk förnybara
energiformer. I det regionala energisamarbetet bör man driva på lösningar som
minskar koldioxidutsläppen och ha en radikal utsläppsminskning som målsättning.
Användandet av närproducerad mat bör ökas inom stadens ämbetsverk och
inrättningar.
En ordentlig bostad åt alla
Genom planläggning och andra åtgärder bör staden styra bostadsbyggandet så att det
uppstår tillräckligt många möjligheter för byggandet, samt så att stadsstrukturens
mångsidighet bibehålls. Både hyres- och ägarbostäder måste finnas tillgängliga i
tillräkligt hög grad för att trygga utbudet med tanke på olika livssituationer och
behov. Nybyggandet och grundliga renoveringar måste styras så att de görs på ett
mera miljövänligt sätt.
De hyreslägenheter som ägs av Åbo stad bör hållas i stadens ägo och bostädernas
skick måste upprätthållas. Dessutom bör bostädernas hyra och andra bostadskostnader
hållas på en rimlig nivå. Invånardemokratin bör utvecklas så att den blir mera
fungerande. Vid behov måste staden med egna åtgärder öka produktionen av
hyresbostäder så att näringspolitiska och socialt betingade bostadsbehov kan tryggas
mot rimliga bostadskostnader.
Förmånligare och smidigare kollektivtrafik – staden på rätt spår
En fungerande kollektivtrafik hör till den levande stadskulturen. Den lätta trafikens
samt kollektivtrafikens förutsättningar skall utvecklas i samma mån som
förutsättningarna för privatbilism. På det här sättet tryggas alla stadsbors
rörelsebehov.
Biljettpriserna inom kollektivtrafiken bör sänkas avsevärt. Dessutom bör en längre
bytesrätt för engångsbiljett övervägas.
Avgiftsfri kollektivtrafik kunde prövas på vissa rutter under vissa kampanjdagar och
under större stadsevenemang. Parkeringsproblem under massevenemang måste
förpassas till historien med hjälp av kollektivtrafiken. Rätten till avgiftsfri resa måste
utvidgas så att den, utöver resande med barnvagn, även gäller de som rör sig med
rollator.
Spårvägarnas återinförande i staden och deras utvidgande till regionerna skall
förverkligas inom den närmaste framtiden, då den statliga finansieringen försäkrats.
Övergången till spårvägar skall förverkligas genom att skapa snabba, välfungerande,
så kallade stambanor med speciella bussfiler och trafikljusförmåner för bussar,
eftersom de här stambanorna senare enkelt kan ersättas med spårbanor.
Åbo måste driva ett regionalt kollektivtrafiksystem, men så att det inte leder till
indragning av mindre använda linjer. Ändamålsenligheten i ruttsystemet som stöder
de snabba huvudlinjerna måste förbättras med tillräckligt täta tidtabeller samt linjer

som tillfredsställer användarnas behov.
Staden bör förstärka det egna kollektivtrafikbolaget. Konkurrensutsättningen av den
regionala trafiken förutsätter en effektivare myndighetskontroll av bussbolagen och
strängare sanktioner vid kontraktsbrott, än vad som är gällande för tillfället.
Ungdomar och studerande
Ungdomar bör kunna tillbringa sin fritid på sina egna villkor i en trygg och
stimulerande miljö i närheten av sina egna hem.
Staden bör arbeta för att unga och studerande har tillräckligt med
utbildningsmöjligheter och praktikplatser samt ta i beaktande studerandes behov av
tjänster och tillgången till förmånliga hyresbostäder.
Ingen studerande får bli utslagen. En passande och meningsfull utbildning eller en
arbetsplats bör ordnas åt alla.
Varje ungdom bör erbjudas en avgiftsfri möjlighet att spendera sin fritid eller delta i
en fritidsaktivitet. Ungdomshusens verksamhet bör utvecklas enligt de ungas egna
behov samt i enlighet med ungdomslagen.
Skolelevernas för- och eftermiddagsverksamhet bör vara omfattande och
stimulerande. Skolornas samarbetspartners bör väljas så att verksamheten befrämjar
tolerans och speglar en mängd olika uppfattningar om samhället och världen.
Ungdomarnas aktiva medborgarengagemang bör främjas. Åbo bör lyssna på sina
ungdomar så att barn och unga hörs vid alla frågor som berör dem, i enlighet med
vads om står i ungdomslagen. Åbo bör dessutom grunda ett ungdomsfullmäktige.
Motion ger hälsa och livsglädje
Åbo erbjuder åtskilliga möjligheter till motion. Stadsinvånarnas avgiftsfria
motionstjänster bör ökas. Hyror för lokaler som motions- och idrottsföreningar
använder bör hållas på en rimlig nivå och föreningarna måste stödas i verksamhet som
tryggar motions- och idrottsmöjligheter för människor i alla åldrar. Staden bör bygga
egna motionsställen - först i kö är en ordentlig bollhall.
Stadens motions och friluftsrutter bör utvecklas ytterligare. Informationen angående
frilufts- och rekreationsområden måste effektiveras.
Frilufts- och rekreationsområden vid Aura ås och ön Runsalas unika miljö bör
utvecklas med hänsyn till naturen. Stadens rekreationsöar Vepsarn, Majsor och
Pähkinäis bör bibehållas i stadens ägo och det skall vara kostnadsfritt att slå läger på
öarna.
Det hör inte till stadens uppgifter att stöda professionell tävlingsidrott.
Invånarnas självstyre och medborgaraktivitet är grunden för kommunal

demokrati
Nya kommunala modeller för närdemokrati bör skapas. Lokala aktiviteter bör
påbörjas på nytt så att den ger stadsborna bättre möjligheter att påverka. Man bör
också pröva lokala stadsdelsfullmäktigen eller utskott. Beslutsfattarnas och
tjänstemännens verksamhet måste utvecklas så att den hörsammar invånarna i högre
grad.
Avgiftsfria eller förmånliga lokaliteter för fria sammankomster, diskussioner och
hobbyverksamhet måste finnas tillgängliga i högre grad, även för föreningar och
medborgaraktörer. Fria, av staden upprätthållna, avgifrsfria annonsutrymmen måste
ökas såväl utom- som inomhus.
Stadsfullmäktiges möten bör sändas direkt via internet för att öka öppenheten och den
offentliga debatten. Ett kostnadsfritt trådlöst nätverk bör utvidgas till hela stadens
område.
Samfundsradion Radio Robin Hood förtjänar stöd och uppmärksamhet även från
stadens sida.

