


VÄRLDEN KAN FÖRÄNDRAS – EN KOMMUN I TAGET

Var och en av oss använder kommunens tjänster nästan dag-
ligen. Vi använder kommunens vägar när vi går, cyklar, åker bil 
eller tar kollektivtrafiken till skolan, jobbet och hälsocentralen. 
Många använder också biblioteks-, idrotts- och kulturtjänster. 

Det uppskattas att kommunen har över 500 lagstadgade upp-
gifter. Kommunerna är ansvariga över många av de grundförut-
sättningar som behövs för en fungerande vardag, som att se till 
att du har vatten och energi. Kommunen fattar alltså beslut som 
påverkar allas vår levnadsmiljö. 

Vi vill med våra kommunalvalsteman arbeta för en säker skol-
dag och kommuninvånarnas psykiska hälsa. Vi vill att kommu-
ner ska fatta beslut om ansvarsfulla klimatåtgärder och behålla 
välfärdsstatens grundpelare under kommunens beslutsfattan-
de. 
 

Var med i förändringen – rösta på en ung kandidat!





Varje barn och ung person har rätt till en säker studiemiljö både 
i grundskolan och på andra stadiet. 

Offer för skolvåld och mobbning kan lida av mobbningens efterverkningar 
ända tills vuxen ålder. Mobbning leder till marginalisering och utslagning, 
och på längre sikt har den som råkat ut för mobbning en betydande stor  
risk att insjukna i depression och ångeststörningar. 

Utbildnings- och kulturministeriet har uppskattat att en utslagen ung person 
under sitt liv orsakar ca 1,2 miljoner euro i kostnader för samhället – för att 
inte tala om de mänskliga kostnaderna.

En säker skola för alla –  

slut på skolvåld och mobbning! 

Vi ser till att alla vuxna bär ansvaret för att hindra och få slut på skolvåld  
och mobbning
 
Elever, föräldrar och skolans personal måste alla engagera sig i och förbinda sig  
till att förebygga mobbning

Vi ser till att det finns tillräckligt med personal i skolan för att stödja eleverna

Alla unga måste tydligt informeras om de följder som mobbning och våld leder till

Skolan måste allvarligt ingripa i rasism, homofobi och annat hatprat.

Aktörer utanför skolan kan krävas för att reda ut mobbningsfall.

Skolan måste direkt ingripa i olagliga händelser i skolan, t ex fysiskt våld. När  
mobbningsfall reds ut tar man kontakt med behövliga myndigheter.

Kommunerna måste skapa klara processer för att ingripa i mobbning och våld genom 
att dra nytta av olika antimobbningsprogram. Många av dessa program har bevisats 
ha god effekt
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TURVALLINEN KOULU KAIKILLE –  
KOULUVÄKIVALLALLE & -KIUSAAMISELLE LOPPU

Vi klarar inte av Finlands koldioxidneutralitetsmål utan att kommunerna förbin-
der sig till ordentliga klimatåtgärder. Kommunen måste både hejda klimatförän-
dringen och göra sig beredd för de förändringar och skador som den leder till. 
 
Av Finlands växthusgasutsläpp kommer 80 procent från energin, det vill säga 
av de bränslen som används vid produktionen av värme och elektricitet, samt 
trafikens bränslen. 
 
Kommunerna har möjlighet att påverka de kommunalt ägda energibolagen att 
göra klimatåtgärder genom god ägarstyrning. Ungefär 45% av finländarna bor i 
kommuner som försöker bli koldioxidneutrala före år 2030. Vi vill säkerställa att 
också resten av kommunerna gör detta till sitt minimimål.

Mot en utsläppsfri och avfallsfri kommun – ett  

koldioxidneutralitetsmål till varje kommun!

Alla kommuner ska ha ett koldioxidsneutralitetsmål i sin kommunstrategi

Kommuner ska ha en klimatarbetsgrupp för att följa kommunens klimatarbete

Kommunens budget ska innehålla finansiering för klimatåtgärder

Koldioxidavtrycket ska tas i beaktande i stadsplaneringen

Vi påverkar kommuninvånarnas konsumtionsvanor genom att göra det lättare att 
använda kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska drivas av förnybar energi

Vi främjar användningen av allmänna cyklar

Vi möjliggör parkering vid kollektivtrafikens hållplatser

Vi ser till att skogar växer och sköts så att de fungerar optimalt som kolsänkor

Vi erbjuder klimatvänlig och inhemsk mat i skolor och daghem

En uträkning av livscykelutsläpp och klimatavtryck ska alltid påverka offentliga  
upphandlingar

Matsvinnet ska minimeras

Vi gör det lättare för kommuninvånarna att sortera sitt avfall
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75% av alla psykiska störningar börjar senast hos 24-åringar. Eftersom 
problem med psykisk hälsa utvecklas redan tidigt i barndomen, har de 
kommunala tjänster som erbjuds för barn och unga en stor påverkan.

Den totala kostnaden för psykisk ohälsa värderas till hela 11 miljarder euro 
per år. Att hindra problem med psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa ska 
inte bara inkludera social- och hälsovården, det borde vara hela kommu-
nens uppgift. Så förhindras både de negativa ekonomiska effekterna och 
det mänskliga lidandet.

Prioritera arbete för psykisk hälsa i kommunen –  

vi gör det möjligt att snabbt få vård!
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Hela kommunen förbinder sig till att främja psykisk hälsa och kommunens olika 
sektorer beaktar sina verkningar på den psykiska hälsan i sin verksamhet

Vi gör det till ett mål att alla ska få vård för psykisk ohälsa inom en vecka efter att  
de sökt hjälp.

Fokus för kommunens arbete för psykisk hälsa bör ligga på att stärka psykisk hälsa, 
förebyggande och tidigt ingripande.

Vi erbjuder tjänster för psykisk hälsa med låg tröskel och med principen att alla 
tjänster fås från samma ställe

Coronakrisens påverkningar på kommuninvånares psykiska hälsa måste tas i  
beaktande när det beslut fattas

Tjänster för mental hälsa måste vara tillgängliga särskilt där barn och unga finns. 

Det ska vara lätt för alla unga att få tillgång till skolkurator och psykolog,  
skolhälsovårdare och läkare. Också psykiatriska sjukskötare kan vara en stor hjälp.

Vi ska lyssna på barn och unga när vi skapar planer för barns och ungas välmående 

Vi erkänner betydelsen av den privata sektorns, församlingarnas och tredje sektorns 
mentalvårdstjänster i kommunens mentalvårdsarbete

Vi satsar på kommunens egen personals arbetsvälmående



Enligt kommunallagen kan kommunen anlita andra tjänsteproducenter för  
att kunna tillhandahålla de uppgifter den har enligt lagen. Tjänsternas  
organiseringsansvar bibehålls ändå hos kommunen. 

Kommunen måste följa upphandlingslagstiftningen när den köper tjänster från 
utomstående aktörer. Den nuvarande upphandlingslagen möjliggör att kommunen 
gör socialt hållbara upphandlingar, men bara få kommuner sätter sådana kriterier 
för sina offerter.

De negativa följder som privatisering leder till, som lönesänkningar för personalen, 
måste framhållas när beslut fattas om utlokalisering. Priset för att producera  
tjänsten kan inte vara den enda bestämmande faktorn. Vi kräver öppenhet i  
upphandlingsprocesser och att beslutsfattandet blir kvar hos kommunen.

Stoppa privatiseringen av primärtjänster –  

kommunen ska ha hållbara upphandlingar!

Kommunens lagstadgade tjänster bör i huvudsak produceras av kommunen –  
inte av marknaden

Om det bestäms att en tjänst ska privatiseras, bör privatiseringens verkliga kostnader  
och följder öppet göras synligt för kommuninvånarna

I upphandlingar bör det särskilt tas hänsyn till socialt ansvar, de anställdas ställning  
och tjänsternas kvalitet. 

I upphandlingsavtal måste det avtalas om kännbara straffpåföljder ifall avtalet bryts mot

Beslutsfattandets öppenhet måste säkras i organiseringen av tjänsterna
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Kommunerna måste säkerställa att de följder som coronan leder till iakttas  
också på lång sikt genom att göra tjänsterna för mental hälsa, barnskyddet  
och familjers sociala stöd effektivare. 

Det måste finnas en studie- eller arbetsplats för alla unga. 

Det måste finnas finansiering för den uppsökande ungdomsverksamhetens. 

Det måste finnas finansiering för vägledning för unga. 

Det bör finnas meningsfull hobbyverksamhet för unga. 

De mest utsatta barnfamiljerna måste få stöd.

+ CHECKLIST FÖR CORONAPÅFÖLJDER 

Vi hindrar att ojämlikheter och utslagning  

bland unga växer!



Välkommen med i Socialdemokratisk ungdoms kommunalvalsnätverk!  
Kommunalvalsnätverket är menat i första hand åt de unga socialdemokrater 
som ställer upp i kommunalvalet år 2021 och deras valgrupper. 

Alla Socialdemokratisk ungdoms medlemmar är också välkomna med i  
nätverket. I nätverket delas Socialdemokratisk ungdoms stödmaterial till  
kandidaterna, och så ordnas det virtuella träffar enligt möjlighet. 

I kommunalvalsnätverket kan man med låg tröskel föreslå idéer för  
Socialdemokratisk Ungdoms kommunalvalskampanj, samt delta i  
kampanjarbetet.

Vill du komma med och göra kommunen bättre  

för oss alla?

Kommunalvalsnätverkets 

Facebookgrupp:

Kommunalvalsnätverkets 

e-postlista:

Mer info om Socialdemokratisk Ungdoms kommunalvalsteman och om unga 

kandidater på adressen: WWW.DEMARINUORET.FI/KUNTAVAALIT2021



DEMARINUORET.FI/KUNTAVAALIT2021
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