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De Gröna i Vasaregionen sätter igång med ett ambitiöst byggande av nästa 

fullmäktigeperiod. Vi har samlat in de saker vi kämpar för och som är viktigast för 

oss i programmet. Våra absoluta mål är att göra Vasa koldioxidneutralt på 2020-

talet, trygga naturens mångfald, ordna jämlik utbildning, minska fattigdom, 

garantera hållbart boende och stadens ekonomi och även bredda vasabornas 

deltagande i beslutsfattandet. 

 

1. Ett hållbart Vasa är koldioxidneutralt på 2020-talet 

Miljökrisen avvärjs inom kommunerna. Vasa har som mål att bli koldioxidneutralt 

på 2020-talet. Man måste sätta konkreta beslut för att uppnå detta under den 

kommande fullmäktigeperioden. De Gröna i Vasaregionen vill ha utsläppsfria 

lösningar i trafiken och energiskapandet. Miljöarbetet skapar nya arbetsplatser, 

lyfter stadens image och konstruerar en trivsam levnadsmiljö för sina invånare. 

Beslut om lågutsläppsalternativ kommer att vara enkelt och en del av vardagen. 

Naturens mångfald är hotad och kräver beskydd. Artbortfallet kräver lösningar 

även i städer, detta kan påverkas med planering. 

1.1 På väg mot en utsläppsfri trafik 

● Vi startar ett utvecklingsprogram för kollektivtrafiken och satsar starkt på 

en fungerande kollektivtrafik och drar ner på utsläppen. Vi ser till så att 

gång, cykling och användning av kollektivtrafiken blir så enkelt och smidigt 

som möjligt, alltid då det är möjligt och främjar valet av koldioxidneutrala 

transportmedel. 

● Vi utvecklar kollektivtrafiken till fördel för arbetsresor och transporter 

under fritid. 

● Vi ökar antalet bussturerna att åka oftare och tätare, även under kvällar, 

semestertider och veckoslut. 

● Vi utvecklar kollektivtrafikens browserversion så den blir ännu enklare att 

använda. Vi möjliggör betalning av enkelbiljett genom kontaktlös betalning i 

bussarna. 

● Vi gör smidiga arbetsresor möjliga på spåren. 

● Vi utvecklar elbilarnas laddningsnätverk och gemensam bilanvändning. 



● Vi satsar på cykling året runt. Vi bygger ett cykeltrafiknätverk av kvalitet 

och planerar vinterskötseln även ur cyklisternas synvinkel. 

 

1.2 Vasa på väg mot koldioxidneutralitet och en cirkulär ekonomi. 

● Vi skapar en vägkarta för att minska utsläppen i olika branscher och 

samarbetar med företag och organisationer för att minska på utsläppen i 

Vasa. 

● Vi förbättrar energieffektiviteten i kommunens fastigheter och undersöker 

möjligheterna för byggnadernas självständiga energiproduktion. 

● Vi komprimerar samhällsstrukturen för att bevara grönområdena så de finns 

till alla invånares förfogande. 

● Vi renoverar alla offentliga byggnader som använder sig av förorenande 

värmeproduktionskällor (stenkol, olja, torv). 

● Vi underlättar och främjar användning av förnybara energiformer. Vi följer 

även med de energianvändningsmöjligheter som efterfrågeflexibiliteten ger. 

● Vi placerar textilinsamlingspunkter i staden. 

● Vi förpliktigar stadskoncernens fastigheter att skaffa insamlingspunkter för 

plast och kartong. 

 

1.3 Man tar hand om naturens mångfald och djur i Vasa 

● Vi skyddar viktiga kolsänkor och gör dem till en del av stadsplaneringen. 

● Vi gör naturens mångfald till en prioritet i stads- och 

grönområdesplaneringen. Vi skyddar värdefulla skogsområden.  

● Vi främjar grönt byggande genom planläggning och styrning, till exempel 

grönt tak och gröna väggar. 

● Vi gör litet använda grönområden och onyttig mark till naturängar. 

Blommande ängar för med sig glädje åt insekter och invånare. 

● Vi förstärker den dejourerande veterinärvården i Vasaregionen att svara på 

invånarnas behov. 

● Vi bekräftar det viktiga arbetet som Hundhuset Kulkuri och Katthuset gör 

regionalt i djurskyddet. 

 

 

2. En jämlik, tvåspråkig och internationell utbildning som del av stadens 

attraktionskraft 

Efter att Social- och hälsovårdsfrågorna flyttades över till samkommunerna år 2022 

är det utbildningen som blir kommunernas viktigaste ärende att besluta om. 

Vi, De Gröna – anser att en jämlik och högkvalitativ utbildning från förskolan till 

det andra stadiet skapar de bästa förutsättningarna för livet. Skolorna bör vara 



hälsosamma och trygga inlärningsmiljöer. Corona har varit en stor prövning för 

barn, unga och läropersonalen. Nu är det viktigt att sköta om inlärningsstödet och 

förebygga problemen innan de samlas på hög. 

● Vi garanterar en tillräcklig mängd förskoleplatser med överkomliga avstånd, 

så de främjar att barnfamiljernas vardag löper. 

● Vi utreder om skiftesdagis kan fördelas på flera områden. 

● Vi håller servicesedel-dagisarnas procentuella del i småbarnspedagogiken 

oförändrad. Vi följer upp kvaliteten både i privat och kommunal service. 

● Vi säkerställer att tiderna för elevernas morgon- och 

eftermiddagsverksamhet passar föräldrarnas tidtabeller. 

● Vi garanterar hälsosamma inlärningsutrymmen, fixar inomhusluftsproblem i 

tid och säkerställer aktuell information. 

● Vi håller fast vid små inlärningsgrupper. 

● Vi ser till så att det finns tillräckligt med skolassistenter, skolkuratorer och 

skolpsykologer. 

● Vi skapar vägar att berätta om mobbning och få tid hos kuratorn med hjälp 

av sociala medier. Vi förebygger kompetens om psykisk hälsa. 

● Vi håller fast vid regionens resurs, språkbadsverksamheten och förstärker 

den ytterligare. 

● Vi undersöker möjligheten till en engelskspråkig förskoleverksamhet och 

grundskola. 

● Vi ökar på möjligheterna att delta i högskolestudier redan på andra stadiet. 

Vi gör vetenskapen bekant redan i grundskolan. 

● Permitteringar och förbud mot användning av vikarier är 

utbildningsnedskärningar. Vasa bör uppskatta utbildning mer. 

● Vi prutar inte på förskole- och skolpersonalens utbildnings- och 

planeringsdagar. 

● Vi lägger till dagar för vegetarisk kost. Vi erbjuder alltid god vegetariskt och 

veganskt kostalternativ i skolor och dagis. Vi väljer närproducerat och 

utreder om avtalsbildning med närproducenter. 

● Vi bygger innovativa utrymmen för mångsidigt bruk: områdets dagis kan 

senare bli en skola eller seniorhem och dagis kan för sin del placeras i 

samma utrymmen. 

● Vi planlägger områdena kring skolor och dagis som lugna och trygga. Vi 

garanterar fungerande och smidig kollektivtrafik till skolorna. 

● Vi utvecklar livslångt lärande så att vuxna har goda utbildningsmöjligheter 

och invandrare en bra väg till integration. 

● Vi utvecklar stadens tvåspråkighet för att stötta arbetares och invånarnas 

behärskning av de båda inhemska språken. 

 

 

 



3. Vi motarbetar fattigdom och främjar välfärd 

Social- och hälsovårdstjänsterna överförs till Österbottens välfärdssamkommun 

(“hyky”) 2022. Samkommunen betjänar också Vasaborna. De Gröna strävar efter 

att samkommunen erbjuder bra tjänster åt alla invånare, håller kundavgifterna 

rimliga och sköter om att man får tillgång till tjänsterna inom skälig tid. Stunder i 

livet då de egna resurserna inte räcker till kan drabba vem som helst. De Grönas 

politik strävar alltid efter att minska fattigdomen. 

 

● Man gör ett tungt och värdefullt arbete i barnskyddet. Vi säkerställer 

personalens minimimätning enligt klient i barnskyddet och allt socialt 

arbete, för att hantera belastningen. 

● Vi lyssnar på barnskyddets klienter för att förbättra tjänsterna. 

● Vi skapar breda samarbetsnätverk med skolor, skolpsykologer och kuratorer, 

bibliotek, organisationer och idrottsföreningar. 

● Vi stöder familjer enligt låg tröskel med familjecentersverksamhetens hjälp 

innan problemen staplas på hög. 

● Vi utvecklar samarbetet med de organisationer som erbjuder mathjälp i 

Vasa till exempel genom att garantera socialt arbete på gräsrotsnivå i 

matköerna. 

● Vi grundar en boenderådgivningstjänst. 

● Vi garanterar tillräckligt omfattande tjänster med låg tröskel för mental 

ohälsa och missbruk, som Klaara för unga. Vi bryter upp tjänsternas köer.  

● Vi tar hand om seniorerna, så att de kan spendera goda och hälsosamma 

levnadsår. 

● Vi identifierar tredje sektorns värdefulla arbete och håller det aktivt då vi 

övergår till välfärdssamkommunen. 

● Vi förbereder oss på den vårdskuld som corona orsakar på alla social- och 

hälsovårdstjänsternas delområden. 

 

 

4. Boendet i Vasa måste kännas som ett hem 

 

Vasa måste utvecklas jämlikt, så att det finns alternativ för boendeform: ägar- och 

hyresbostäder, egnahemshus, radhus och våningshus. Brist råder som bäst i de 

mindre bostäder som finns omkring centrum, så man måste se till att sådana 

skapas. 

 

● Vi utvecklar bostadsrättsboende och planerar nya boendeformer. 

● Vi planlägger mångsidiga bostadsområden, där det finns olika boendeformer 

och tomter. 

● Vi bygger kollektiva boendemiljöer som främjar möten. 



● Vi utvecklar Pikipruukki så, att stadens hyresbostäder är av hög kvalitet och 

lockande.  

● Vi stöttar framkomlighet med stadsplanering och byggnadslov. 

● Vi håller kontroll på höga bostadskostnader genom tillräcklig 

bostadsproduktion och tomtutbud. 

● Sijoitetaan uusille asuinalueille asumisoikeusasuntoja ja seniorikuntalaisten 

erilaisia asumisvaihtoehtoja. 

● Vi placerar bostadsrätter och olika boendealternativ för seniorskiktet på nya 

bostadsområden. 

 

5. Kultur, bildning och idrott som en del av invånarnas välfärd 

 

Den euro man investerar i motion, kultur och bildning betalar tillbaka sig själv. De 

ökar på invånarnas välmående, skapar kreativ ekonomi och ger liv åt staden. Låt 

oss utveckla Vasa till ett centrum som erbjuder flerdimensionell kultur, där man 

skapar goda förutsättningar för professionell konst och kultur. Vi möjliggör 

kulturverksamhet på gräsrotsnivå, vilket gör invånarna aktiva. Idrott hör till alla 

ålders- och folkgrupper. Det är viktigt att planera den urbana miljön så att den 

främjar rörelse och se till att olika grenar får plats i utrymmen på diverse ställen. 

 

● Vi stöder all hobbyverksamhet för kommuninvånarna av alla åldrar. Vi ser 

till så att det finns mångsidiga hobbymöjligheter i samarbete med 

föreningar och hobbyutövare. 

● Vi ser till så att alla barn har en hobby. 

● Hobbymöjligheterna kräver goda anslutningar för kollektivtrafik. 

● Vi gör Kaiku-kortet till en permanent möjlighet och utvecklar det även till 

idrottstjänsterna. 

● Vi bygger och reparerar utrymmena så de är tillgängliga och framkomliga, 

t.ex. Kulturkasernen  

● Raivataan Pukinjärven ympäristö ulkoilualueeksi kaupunkilaisille.  

● Vi röjer Infjärdens miljö till ett rekreationsområde för invånarna. 

● Vi utvecklar huvudbiblioteket till ett gemensamt vardagsrum och en 

mötesplats för invånarna. Vi bygger ett nytt bibliotek till Gerby. 

● Vi märker ut rekreationsområdena tydligt och skapar busslinjer till Öjberget 

och Molnträsket. 

● Vi utvecklar Öjbergets område till en mångsidig plats för hobby- och motion. 

● Vi bygger en konstisbana för vinterbruk till centrum. 

● Vi bygger nya korgboll- och volleybollsplaner för att möjliggöra frivillig 

motion. 

● Vi utreder möjligheten att skapa och märka ut nya paddlingsrutter. 

● Vi utreder tillgängligheten för nya övningslokaler för regionens 

musikgrupper. 



● Vi anlägger belysning till motionsområden för att öka intresset och 

säkerheten. 

● Vi möjliggör en levande gatukultur. 

 

6. En hållbar kommunalekonomi är grön 

Vasa stads ekonomi har de senaste åren varit någorlunda god, men den har 

belastats av tidigare års s.k. kumulativa underskott. Enligt aktuella prognoser 

kommer underskottet att täckas år 2022. Enligt De Gröna bör staden balansera sin 

ekonomi, men sköta om bastjänsternas kvalitet. 

● Vi gör upp en realistisk budget där utgifterna har uppskattats enligt 

förhandsinformation. Vi gör slut på medveten underbudgetering. 

● Vi förebygger problem innan de blir för dyra både i reparations-och 

vårdskuld. 

● Minskning av koldioxidutsläpp eller kolbindning ska beaktas i alla 

investeringar. 

● Vi balanserar mellan reparationsskulder och nya investeringar. 

Reparationsskulderna i byggnadsbeståndet, gatuskicket, vattenledningar och 

avlopp måste åtgärdas. 

● Vi skapar utmärkta verksamhetsförhållanden för företagande, för stora 

batterifabriker så väl som för småföretagare. 

● Vi skapar en livskraftig och lockande plats i centrum genom att satsa på 

trivsel, så som grönområden, terrasser och en levande stadskultur. 

● Vi identifierar mångsidighet som en resurs i de företag som staden äger. 

● Vi utvecklar befintliga kontakter mellan regionens högskolor och företag. 

● Vi utreder möjligheterna att erbjuda småföretagare, konstnärer och 

föreningar utrymmen till skäliga priser. 

● Vi utreder utvecklingen av Öjberget och kostnaderna för utfärdsåkning åt 

staden. 

● Vi svarar på företagens kompetensbrist genom att satsa på att locka och 

hålla kvar internationella experter i staden. 

 

7. Öppet beslutsfattande och delaktighet 

Vasaborna är aktiva invånare, vars delaktighet bör stärkas i beslutsfattandet inom 

kommunen. Demokrati ska inte vara enbart inlämning av en röstsedel i valurnan 

utan utveckling av staden tillsammans. De Gröna i Vasaregionen vill därför bjuda in 

och stötta alla att vara med och utveckla Vasa. 

● Vi lyssnar mångsidigt på olika aktörers beslutsfattande och håller öppen 

diskussion mellan staden och organisationer. 

● Vi sätter alltid betydelsefulla tjänster till offentlig ansökan. 



● Vi stöder viktiga organisationer genom att bevilja stöd som fyller kriterierna 

direkt för tre år för att underlätta planeringen av verksamheten. 

● Vi breddar ungdomsfullmäktiges närvaro- och yttranderätt i nämnder och 

stadsfullmäktige. 

● Vi fortsätter och utvecklar den inkluderande budgetens prövning. 


