
 

VI BYGGER FRAMTIDENS TAMMERFORS TILLSAMMANS 

 

Socialdemokraterna kallar alla Tammerforsbor till att bygga upp vår stad till en ännu bättre plats att bo, 

studera, arbeta, bilda familj, njuta av pensionen och på alla sätt leva ett bra liv.   

 

Den exceptionella tid vi lever i och en värld som är stadd i ständig förändring tvingar även vår hemstad att 

ändras och söka sin plats samt att modernisera hur den fungerar. Under nästa mandatperiod skapar vi 

framtidens kommuner och städer. Under de kommande fyra åren beslutar vi vilket slags stad vi kommer att 

vara då vi riktar in oss på nästa årtionde.  

 

Vi vill bygga upp en pigg, livskraftig och öppen stad. En stad som är attraktiv tack vare sin högklassiga service 

och som erbjuder bra jobb och utbildningsmöjligheter. Ett Tammerfors med ett aktivt kulturliv och en 

atmosfär där vi har blicken på framtiden. Vi vill skapa ett Tammerfors där det känns bra att bo, vara 

företagare och förverkliga sig själv. 

 

Ett bra liv i Tammerfors 2030 kan bara byggas på ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar 

utveckling. I Tammerfors innebär detta en ständig förändring, med målet att säkerställa möjligheterna till ett 

gott liv för nuvarande och framtida Tammerforsbor. I beslutsfattandet och all vår verksamhet måste vi i lika 

mån beakta miljön, människan och ekonomin. Tammerfors måste vara en rättvis och ekonomiskt stark stad 

som respekterar miljön. På så sätt kan vi säkerställa ett blomstrande och bättre närings- och kulturliv samt 

bra service både i fråga om kvalitet och omfattning, så att vår stad växer och utvecklas även i framtiden.  

 

Fler arbetstillfällen och större livskraft 

o Vi måste satsa på sysselsättningen. Tammerfors måste delta i sysselsättningstjänsterna och ha ett 
nära samarbete med arbetskraftsmyndigheterna. Samarbetet möjliggör effektivare aktiviteter och 
en bättre inriktning av dem. Sysselsättningsexperimentet i Tammerfors gav gott resultat och måste 
fortsätta och bli permanent.  

o En livskraftig stad som utvecklas är även lockande för företag. Vi måste stödja grundandet av så 
kallade startup-företag som strävar efter snabb tillväxt. Det ska vara lätt och gå snabbt att få stöd. Vi 
måste få till stånd ett närmare samarbete mellan staden, universitetet och yrkeshögskolan samt de 
övriga läroinrättningarna. Yrkesutbildningen måste motsvara näringslivets behov. Vi måste 
accelerera stadsplaneringen och även beakta behoven för små och medelstora företag när vi 
genomför den.  

o Vi måste ha en mångsidig bostadsproduktion till rimligt pris och se till att utveckla fungerande och 
lockande bostadsområden. Stadsplaneringen bör användas till att styra in byggandet på bostäder i 
olika storlekar, även om antalet enpersonshushåll växer. Vi måste hindra differentiering av 
bostadsområdena. Det måste finnas olika boendesätt inom alla bostadsområden, oavsett om det 
rör sig om ägande, hyresbostäder eller delade bostäder.  

o En fungerande kollektivtrafik samt bättre miljö för promenader och cykling har en central ställning i 
framtidens Tammerfors som både attraherar och får stadsborna att stanna kvar. Vi behöver 
expandera spårvägen till kranskommunerna, öka lokaltågstrafiken och grundrenovera stambanan. 
Finlandsbanan måste byggas för att öka kapaciteten och höja hastigheten. Målet på lång sikt bör 
vara att öppna en direkt och snabb tågförbindelse från Tammerfors till S:t Petersburg. Stadens 
fordonspark behöver moderniseras så att den blir mer miljövänlig. 

 

 

Bildning livet ut, kultur överallt i staden 



 

o Alla har rätt till en hälsosam och säker inlärningsmiljö. Vi måste fortsätta ombyggnaden 
av daghem, skolor och övriga läroinrättningar.  

o Vi måste i synnerhet ta hand om barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar har rätt till lugn 
småbarnspedagogik, skolgång och lugna studier samt till högklassig undervisning. Vi måste ha 
nolltolerans för mobbning. Alla barn och ungdomar bör ha tillgång till förebyggande 
mentalvårdstjänster med låg tröskel. 

o Vi måste säkerställa en hel och direkt lärdomsstig från småbarnspedagogik till yrkesutbildning och 
universitet. Arrangemangen för kostnadsfri utbildning på gymnasie- och yrkesskolenivå måste 
genomföras noggrant. Vi måste fästa särskild uppmärksamhet vi övergången från grundskolan till 
gymnasiet eller yrkesskolan.  

o Stadens samarbete med universitetet, yrkeshögskolan och den regionala yrkesskolan måste 
fördjupas, ökas och utvecklas. Yrkesutbildningen behöver motsvara efterfrågan på arbetskraft, både i 
fråga om kvalitet och för olika branscher. Vi bör se till att Tammerfors är Finlands mest lockande 
studiestad. 

o Tammerfors är en kulturhuvudstad och kulturen är något som tillhör alla. Vi bör se till att värna 
kulturen i Tammerfors genom att se till att kulturaktörerna och artisterna har lokaler för sin 
verksamhet. Hobbygarantin för barn och ungdomar bör genomföras. Låt oss ta fram hobby- och 
motionsmöjligheter över hela staden.  

o Biblioteken är en outsinlig källa till bildning och behöver bevaras som närtjänster. 
o Vi måste satsa på att utveckla stadsmiljön. Det innebär att vår nordeuropeiska stad behöver ha en 

glad och levande stadskärna som pulserar av liv även på kvällen. Det innebär även pluralistiska och 
säkra bostadsmiljöer, parker och grönområden överallt i staden samt mångsidiga naturmiljöer. 

 
 

Människor som mår bra gör Tammerfors till den stad den är 

o Grunden för säkerhet utgörs av fungerande service. Alla familjer och åldringar behöver få de tjänster 
som passar dem. Hälften av alla Tammerforsbor bor i enpersonshushåll. I stadens verksamhet måste 
servicen för dem som bor ensamma och deras behov beaktas bättre än nu. 

o Tammerfors är en öppen, internationell och mångkulturell stad där alla kan känna sig som en 
uppskattad del av gemenskapen. Därför måste vi utveckla stadens olika områden på ett jämlikt sätt. 
Vi måste systematiskt undvika att skapa ojämlikhet mellan de olika områdena och att ofärd ansamlas 
i vissa områden.  

o Service ska vara tillgänglig där man bor. Vi behöver utveckla servicen i förorterna och upprätthålla 
servicenätet över hela staden.  

o Den bästa hälsovården utgörs av att upprätthålla hälsan och av förebyggande åtgärder.  Vi måste 
tilldela resurser för detta. Vi behöver ha ett närmare samarbete inom social- och hälsovårdsservicen 
även i fråga om förebyggande service. Särskilt måste mentalvårdstjänsterna vara lättillgängliga 
närtjänster för alla Tammerforsbor. 

 

Framtidens Tammerfors är koldioxidneutralt 

o Vårt gemensamma mål är att Tammerfors ska vara koldioxidneutralt före 2030. I praktiken behöver 
vi minska utsläppen av växthusgaser med 80 procent, jämfört med läget 1980. Målet är krävande 
och kräver betydande åtgärder under den kommande mandatperioden. 

o Tammerfors växer med cirka 3 000 personer varje år. Vi styr byggandet genom en hållbar 
stadsplanering, främst mot kollektivtrafikzonerna och regionala centra.  

o Nybyggandet ska hålla nollenerginivå, dvs. att det ska producera lika mycket värme som det 
använder. Koldioxidavtrycket för boendet ska vara så litet som möjligt. Byggandet ska främst ske i trä 
och gynna en tät samhällsstruktur. 

o Vi bör öka andelen hållbara transportsätt till 70 procent av färdmedlen och andelen förnybara 
energiformer bör höjas till 80 procent.  

o All förbrukning bör vara hållbar och den cirkulära ekonomin bör fungera effektivt och smidigt.  



 

o Vi bör utveckla stadens parker och naturområden. Alla Tammerforsbor bör kunna 
komma ut i den omgivande naturen. Vi bör skydda Kauppi-Niihamaa och stadens övriga 
naturområden. Vi behöver även vara uppmärksamma på att naturområdena, parkerna om 
badstränderna ska vara tillgängliga. 

o Dessutom behöver vi förbereda oss på effekterna av klimatförändringen. 
 

 
 
Vi behöver utveckla Tammerfors på ett målmedvetet sätt även i framtiden. Socialdemokraterna säkerställer 
servicen, satsar på sysselsättning och utvecklar en levande, fungerande och lockande stad med ett livligt 
närings- och kulturliv.  
 
Under den kommande mandatperioden behöver vi genomföra social- och hälsovårdsreformen så att de 
ursprungliga målen med reformen, alltså bättre service, mindre ojämlikhet och en balanserad ekonomi, 
förverkligas. Av denna helhet föds även framtidens Tammerfors, med uppgift att säkerställa och utveckla 
livsmiljön, näringslivet, utbildningen, kulturen och servicen.  
 
Tammerfors säkerställer ett livslångt lärande från småbarnspedagogiken via grundskolan till yrkesutbildning 
och gymnasier samt vidare till högre utbildning och även efter det till möjligheter att ta del av fortsatt 
vuxenutbildning. Vi satsar på kulturen och garanterar möjligheter att delta i kulturlivet för alla 
Tammerforsbor, överallt i staden. 
 
Framför allt är Tammerfors en deltagande, demokratisk och öppen stad där alla får förverkliga sig själva, 
delta och leva säkert. 
 
Socialdemokraterna litar på alla Tammerforsbor då vi arbetar för detta – tillsammans skapar vi möjligheter 
till ett gott liv för oss alla. 
 


