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Inledning 
 

I Mariehamnsliberalernas partiprogram berättar vi vad vi vill genomföra eller värna om i Mariehamn, 

både på lång och kort sikt. För oss som ett liberalt parti är ideologi viktigt. Den liberala ideologin 

hjälper oss när vi diskuterar och fattar beslut i stora som små frågor. 

  

Liberalism betyder för oss att ge de bästa förutsättningarna för den enskilda människan att själv 

utforma och styra sitt liv. Men lika viktigt är värna den generella välfärden. Att vi alla bidrar till ett 

solidariskt samhälle med välfärdstjänster i offentlig regi, privat regi eller i samarbete med tredje 

sektorn (frivilligorganisationer). Att vi alla kan ta del av och räkna med ett välfärdsystem som hjälper 

oss när det behövs. En välfärd där vi värnar medmänsklighet, solidaritet, jämställdhet, socialt och 

globalt ansvar samt den enskildes unika värde.  

 

Liberaler är världsmedborgare. Gränser begränsar, både ute i vida världen och på Åland. Vi vill se 

samarbete utan gränser och begränsningar. Alltför många gränser stjälper mer än det hjälper. Vi vill ha 

färre kommuner på Åland. Vi vill att Mariehamn skall välkomna nya medborgare och vara välvilligt 

inställda till alla nya ålänningar. 

Liberaler tror på människan. All utveckling bygger på enskilda människors skaparkraft och 

initiativförmåga. Politiken skall verka för att ge de bästa möjligheter för människor att utvecklas och 

vara med och utveckla samhället. Demokratin är det bästa verktyget för att ge oss alla inflytande och 

delaktighet. Demokratin är en pågående process, inte når som sker bara var fjärde år. 

 Vi vill att Mariehamns ungdomar också är en del av demokratin. Ett av många sätt att göra det är att 

införa ett ungdomens fullmäktige. 

Liberaler bekämpar all maktkoncentration. Fri konkurrens mellan idéer, information, varor och 

tjänster är grunden för vetenskap, kultur, demokrati och marknadsekonomi. Mariehamn och Åland 

styrs i viss mån av informella maktstrukturer. Vi vill synliggöra och motverka dessa. 

 Marknadsekonomi, yttrandefrihet, fri rörlighet och handel är också viktiga delar i en demokrati. 

Liberaler är jämställda. Jämställdhet och feminism handlar om kvinnors och mäns lika rätt till frihet, 

ansvar och makt. Lika självklart är ingen skall behandlas sämre eller som annorlunda utgående från 

deras etnicitet, kultur, sexuella läggning eller religion. 

 

Jonny Andersen, 

Ordförande Mariehamnsliberalerna 

 

  



 

Stadsstyrelsen 
 

Personalpolitik 

En nöjd personal är en förutsättning för god service, därför måste vi ge våra anställda förutsättningar 

för att kunna utvecklas och trivas i sitt arbete. Om staden är en attraktiv arbetsgivare skapar det även 

inflyttning och utveckling av samhället. 

Därför arbetar vi för att: 

- Förbättra dialogen och ge all personal möjlighet att göra sin röst hörd och påverka. 

- Ta vara på den inneboende kompetens som nu finns hos personalen. 

- Det ska finnas tillräckliga medel för fortbildningar. 

- Personalen ska få utbildning om våld i nära relationer så att våra anställda som är våldsutsatta 

snabbt ska få effektiv hjälp 

- Ge möjlighet för personalen att köpa rabatterade kollektivtrafikbiljetter. 

- Personalen har en god arbetshälsa och möjlighet till friskvård. 

- Staden är en jämställd arbetsplats, män och kvinnor har lika lön för likvärdigt arbete. 

Ägarstyrning 

Mariehamn har ett flertal bolag som ägs helt av staden och ytterligare bolag som ägs tillsammans med 

andra kommuner eller privata entreprenörer. Staden behöver få en styrning som gör att bolagen 

arbetar tillsammans med staden för alla mariehamnares bästa. 

Därför arbetar vi för att: 

- Alla stadens bolag skall få klara ägardirektiv som både ger frihet till bolagen att utvecklas, men 

även garanterar att staden kan styra bolagen på ett enkelt och effektivt sätt. 

- Stadens bolag ska arbeta efter hållbarhetsprinciperna och stadens antagna hållbarhetsmål. 

Hållbarhet 

Vi stöder hållbarhetsagendan för Åland, det är viktigt att den genomsyrar all verksamhet. I begreppet 

hållbarhet är det inte bara miljön som avses, utan även ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Alla 

kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar! 

Därför arbetar vi för att: 

- Projektet ”Giftfria Dagis” utökas till skolan och äldrevården. 

- Barnkonventionen beaktas i beslut som berör barn och ungdomar. 

- All personal skall få utbildning inom jämställdhet och inkludering för att säkerställa lika 

behandling för alla. 

- Miljötänk och energieffektivitet finns med i all planering.  

- Införa miljödifferentierade hamnavgifter, miljövänligare fartyg ska ha lägre hamnavgift. 

- Öka samarbetet med tredje sektorn och näringslivet. Alla vinner på och kan dra nytta av 

samarbete. Medborgare och turister vinner på gemensamma satsningar. 

- Staden installerar solpaneler på sina egna byggnader där det är möjligt och använder sig av 

förnyelsebar energi i all verksamhet. 



 

- Fler byggnader byggs i trä. 

- Vid inköp av nya bilar till staden så ska elbilar eller bilar som drivs av biobränsle prioriteras. 

Även el-cyklar köps och prioriteras över bilar där det är möjligt. 

- Staden beaktar ökade drift- och underhållskostnader vid investeringar, det är viktigt att ta 

ekonomiskt ansvar på lång sikt. 

- Stadens ekonomi byggs på långsiktighet och inte genom kvartalsekonomi, skatteprocenten 

skall vara förutsägbar. Skatteprocenten ska sänkas när stadens skulder har minskat till en 

hållbar nivå. En god ekonomi är en förutsättning för väl fungerande service. 

- En utmärkelse för hållbarhetsarbete inrättas, arbete med hållbarhet behöver lyftas fram och 

premieras. 

  



 

Stadsutveckling 
 

Öka inflyttningen 

En ökad inflyttning till Mariehamn stärker staden som centralort, bidrar till ett levande centrum och 

ger stora utvecklingsmöjligheter. Stadens utmärkta service, utbud, närhet och trygghet ska locka 

människor från alla kulturer och livssituationer. 

Därför arbetar vi för att: 

- Det byggs bostäder som attraherar många olika typer av människor. 

- Tomter ska finnas i olika prisnivåer, utlottning av tomter ska vara kvar. 

- Söka igenom staden för att hitta nya områden som kan användas till bostäder. 

- Öka marknadsföringen av Mariehamn utanför Åland. 

- Fler lägenheter som äldre kan flytta till byggs. Marstad bör prioritera byggandet av lägenheter 

som är anpassade för äldre och funktionshindrade. 

- Universell utformning finns med i all planering. 

Mer rörlighet i centrum för en levande stad  

Ett levande centrum fungerar som hela Ålands drivande kraft. Ökad inflyttning och trevligare miljöer 

skapar förutsättningar för att entreprenörer och företagare trivs i sina lokaler i centrum. Staden 

samarbetar med företagare och tredje sektorn för att skapa trivsel i centrum. 

Därför arbetar vi för att: 

- Verksamheter som skapar liv och rörelse skall finnas i bottenplan i centrum. 

- Flytta bussarna ut på gatan och bebygga bussplan med bostadshus. 

- Förbättra och snygga till sophanteringen i gaturummet. 

- Minska antalet bilar och färre gatuparkeringar. Den lätta trafiken ska prioriteras. 

- Hitta kreativa lösningar för parkeringar, såsom parkeringshus istället för underjordiska garage. 

Parkeringsnormen behöver luckras upp för att ge mer liv och rörelse i centrum. 

Utnyttja platser med potential 

Det finns platser i Mariehamn som kan utnyttjas på ett bättre sätt för att skapa en välkomnande stad. 

Därför arbetar vi för att: 

- Utveckla en allaktivitetspark från Gröna Udden till Mariebad med: 

• En rejäl lekpark för alla och utegym nära centrum 

• En kombinerad isbana och fontän vid amfiteatern utanför biblioteket 

- Utveckla västra hamnen till ett ”Sailor Town”. Stadens historia som sjöfartsstad tas tillvara och 

området utvecklas till en helhet i flera etapper. 

- Staden ska aktivt marknadsföra sina fritidsområden för mariehamnare och turister. 

Stadens kulturarv lyfts fram 

Mariehamn bör marknadsföra sitt kulturarv bättre, både för turister och för ålänningar. Digitala 

verktyg ger nya möjligheter! 



 

Därför arbetar vi för att: 

- Utveckla digitala stadsvandringar där alla byggnadsideal tas fram. 

- Kulturarvet ska genomsyra planeringen. 

  



 

Infrastruktur 
 

Allmänna områden ska utvecklas och moderniseras 

De allmänna områdena är viktiga och skapar trivsel i staden. Det är lätt att ta dem för givna och 

underhållet av dem behöver prioriteras. Staden ska vara en föregångare för miljösatsningar. 

Därför arbetar vi för att: 

- Ett helomfattande skötsel- och underhållsplan för grönområden, gator och vägar tas fram. 

- Underhållet utökas innan turistsäsongen genom att anställa ungdomar i skolåldern. 

- Utöka samarbetet med tredje sektorn och sysselsättningsorganisationer, såsom Katapult och 

AMS. 

- Förbättra avfallshanteringen ute på stadens gator och allmänna områden. 

- Laddningsstolpar för elbilar byggs.  

Se kollektivtrafiken med nya ögon 

Stadens kollektivtrafik görs om från grunden så att Mariehamn erbjuder sina invånare och besökare en 

modern, kostnadseffektiv och kundorienterad kollektivtrafik. Tekniska framsteg sker snabbt och 

möjliggör en högre servicenivå. Förarlös, automatisk kollektivtrafik är framtiden! 

Därför arbetar vi för att: 

- Eldrivna, mindre fordon trafikerar flexibla rutter med ett modernt, digitalt biljettsystem. 

- Mariehamn erbjuder sig som plats för pilotprojekt för ny teknik. 

- Kollektivtrafiken skall delvis avgiftsfinansieras. 

- Få en enhetlig kollektivtrafik för hela Åland. 

En bättre trafiksituation i Mariehamn 

Trafiksäkerheten i Mariehamn förbättras för alla som rör sig i staden. Bra möjligheter att cykla och gå 

ger en levande stad och ger invånare en möjlighet att använda sig av det miljövänligaste 

transportsättet i staden. 

Därför arbetar vi för att: 

- Förbättra säkerheten längs skolvägar. 

- Förverkliga nollvisionen för trafikolyckor. 

- Det finns bra belysning i alla korsningar. 

- Revidera och uppdatera trafiksäkerhetsplanen. 

- Få ordentliga cykelvägar även i öst-västlig riktning. 

- Markera cykelvägarna tydligare. 

- Få fler och bättre parkeringsmöjligheter för cyklar. 

  



 

En hållbar utveckling av vatten och avlopp 

Vi ser på nya ekonomiskt- och miljömässigt hållbara lösningar för avloppsvatten. Lotsbroverket, som 

snart behöver byggas ut, ska ses som en allåländsk angelägenhet. Havet är vår viktigaste resurs och 

granne, vi behöver sköta om det! 

Därför arbetar vi för att: 

- Dagvattnets andel i avloppsvattnet minskar genom att förnya avloppsrör. 

- Införa avloppsrening av medicinrester. 

  



 

Socialservice 
 

Ökad samverkan inom socialservicen 

Den sociala sektorn behöver öka samverkandet, människor får inte falla mellan stolarna. Samarbetet 

mellan många olika parter som ÅHS och andra kommuner ska ge en fungerande helhet för 

socialservicen. 

Därför arbetar vi för att: 

- Det ska finnas gränsöverskridande vårdkedjor med tydliga ansvarsbeskrivningar. 

- En personcentrerad socialservice införs där klienten lotsas till rätt instans och får rätt vård. 

- Samarbetet med tredje sektorn utökas. 

- Utöka servicen för psykiskt funktionsnedsatta personer. 

- Situationen för hemlösa personers ska förbättras. 

- Vi har ett aktivt jämställdhetsarbete på våra daghem. 

- Införa en heltäckande socialjour. 

En äldrevård för framtiden 

Äldrevården är i ständig utveckling och står inför stora utmaningar i framtiden. En äldre befolkning 

kräver högre och specialinriktad kompetens. Hemtjänsten är nyckeln för en god service för den som 

bor hemma. 

Därför arbetar vi för att: 

- Möjliggöra för äldre att bo hemma så länge de kan och vill. 

- Höja kompetensen med fler specialiserade vårdare inom äldreomsorgen. 

- Nyttja kvalitetsindikatorer för att kunna följa upp och förbättra vården. 

- Närståendevården utvecklas, det är en stor resurs som behöver få ett större erkännande. 

Arbetet för en välfungerande missbrukarvård 

En fungerande missbrukarvård är centralt för att få de mest utsatta personerna tillbaka in i samhället 

och möjliggöra en meningsfull vardag för dem. Ny teknik ger större möjligheter för bra vård. 

Därför arbetar vi för att: 

- Utöka samverkan mellan olika myndigheter och tredje sektorn för tidig och rätt vård. 

- Vården för missbrukare är evidensbaserad och har tydliga kvalitetsindikatorer.Införa 

evidensbaserad eftervård för missbrukare.  

- Införa ett samtyckesformulär för att få ett fungerande samarbete mellan polis, ÅHS, 

socialförvaltning och andra som inkopplade för klientens bästa. 

 

  



 

Bildning 
 

Utveckla Medis som ett allmänbildande centrum för ett livslångt lärande 

Medis har en viktig roll som allmänbildande centrum, och även bidrar till att alla kan få en meningsfull 

sysselsättning på sin fritid. I det integrationsfrämjande arbetet så är Medis en viktig part.  

Därför arbetar vi för att: 

- Öka antalet manliga kursdeltagare genom att bredda kursutbudet. 

- Avsluta hyresavtalet på Böndernas hus, alternativt omförhandla avtalet. 

Fritidshemmen ger unga förutsättningar för en aktiv fritid 

Genom fritidshemmen ska barnen få pröva på olika fritidsaktiviteter och få en social samvaro utöver 

det som sker i skolan. Barnen ska kunna känna sig trygga och få stöd att utvecklas som individer och i 

grupp.  

Därför arbetar vi för att: 

- Fritidshemmet Kråkan får en ändamålsenlig lokal nära Övernäs skola. 

- Barn med särskilda behov har möjlighet att gå på fritids även under årskurs 3. 

Grundskolan är en investering i framtiden 

Skolan skall vara inkluderande och ge förutsättningar för alla att lyckas med sina studier. Den digitala 

tekniken ger skolan stora möjligheter, men även utmaningar. En avgiftsfri skola med hög trivsel ger 

alla barn möjlighet att utvecklas! 

Därför arbetar vi för att: 

- Värna om den antagna nollvisionen mot mobbning och fortsätta använda nuvarande verktyg, 

även kompletterande insatser kan användas. 

- Säkerställa att barn med särskilda behov får tillräckligt med stöd. 

- Se till att det finns tillräckliga finns för att möjliggöra att alla barn kan utvecklas socialt och 

pedagogiskt. 

- Elevassistenter får tillräcklig handledning och utbildning. Yrkesstatusen för assistenter 

behöver höjas. 

- Vaktmästare och lokalvårdare ska vara en del av arbetsteamet på skolan, de är också 

värdefulla för vuxennärvaron. 

- Rektor skall få vara ledaren som har det övergripande ansvaret. 

- Internetbaserad hemspråksundervisning uppmuntras. 

 

  



 

Kultur- och fritid 
 

Biblioteket är en levande mötesplats 

Biblioteket är en plats i staden där idéer och personer möts, det är viktigt att det blir en central plats i 

tillvaron för alla, och speciellt unga.  

Därför arbetar vi för att: 

- Evenemang av många olika slag arrangeras för att locka personer i alla livssituationer och 

åldrar.  

Föreningsbidrag ger möjligheter 

Mariehamn skall ge föreningslivet möjlighet att växa och utvecklas genom föreningsbidragen. Det är 

viktigt att de inte skapar onödig byråkrati eller gör det tungt för föreningar. Tredje sektorn är en av 

grundstenarna i det åländska samhället! 

Därför arbetar vi för att: 

- Grundbidrag även ges även för medlemmar som inte har Mariehamn som sin hemkommun för 

att minska på byråkratin. 

- Större andel av bidragsmedlen fördelas som aktivitetsbidrag istället för grundbidrag, det gör 

att aktiva föreningar gynnas. 

- Höjda bidrag för aktiviteter som riktar sig till äldre personer. Bidrag till barn- och 

ungdomsverksamhet ska även i fortsättningen vara förhöjda. 

- Kulturföreningar skall kunna få söka om hyresstöd för Alandica då staden inte har 

ändamålsenliga anläggningar för kulturella evenemang jämfört med de anläggningar som 

finns för idrott. 

- Sökanden som inte bor i staden ska kunna söka bidrag för projekt och aktiviteter som hålls i 

Mariehamn. 

Idrott för alla 

All slags idrott är viktigt, både för de psykiska och den fysiska hälsan. Vi ska ge förutsättningar så att 

alla har möjlighet att utöva sin idrott, och att ungdomar får möjlighet att delta oavsett föräldrarnas 

ekonomi. Även idrott som inte sker under regelbundna tider behöver uppmuntras! Motion skall ses 

som en viktig del av arbetet för god hälsa. 

Därför arbetar vi för att: 

- Öka spontanidrottandet genom att ha tillgängliga utegym och motionsspår. 

- Lekparkerna är i gott skick och uppmuntrar till lek och rörelse för alla. 

- Ökad samordning mellan fritids- och bildningssektorn. 

- Utreda en eventuell driftsprivatisering av Mariebad och övriga idrottsanläggningar. 

 

  



 

Sammanställt av Elias Lindström 


