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Ordinarie    Ersättare 

 

Ordförande 

Thomas Blomqvist, sfp (till 13.40) (x) Anders Adlercreutz 
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Lena Sjöberg, gröna  (  ) Tuula Närvä  (x) 

Karl-Mikael Grimm, c   (  ) Hanna Karlsson (  ) 

Nina Lindroos-Holmström, sdp  (  ) Veronica Kalhori (  ) 

Carita Henriksson, sdp    (  ) Viktor Kock  (  ) 

Jaan Siitonen, sfp    (x) Åsa Myrberg  (  ) 

Christel Liljeström, sfp   (  ) Thomas Rosenberg (x) 

Jan-Erik Eklöf, sfp   (  ) Mikael Nylund (  ) 

Kjell Wennström, sfp (till 13.16) (x) Inger Wretdal (  ) 

Patrick Ragnäs, sfp (till 13.50) (x) Stefan Mannsén  (  ) 

Ulla Salmenheimo-West, sfp (till 13.50) (x) Mathias Skytte (  ) 

Tanja Nyman, sfp   (x) Birgitta Olsson (  ) 

Camilla Wikman, sfp   (  ) Brita Brännbacka-Brunell  (x) 

 

Närvarande tjänstemän: 

 

Kristina Beijar 

Camilla Grundström, sekreterare  

Stephanie Lindberg 

Johanna Lindholm 

Markus Österlund  

 

 

 

 

 

  



§1. Mötet öppnas 

Ordförande Thomas Blomqvist öppnade mötet klockan 11.40. 

§2. Stadgeenlighet och beslutförhet 

Beslut:  Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3. Val av protokolljusterare 

Beslut: Till protokolljusterare valdes Tuula Närvä och Brita Brännbacka-Brunell. 

§4. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes. 

§5. Protokoll från föregående möte     

Beslut: Protokollet från mötet 13.2.2018 bilaga 1, godkändes. 

§6. Allmänpolitisk diskussion 

Ordförande Thomas Blomqvist inledde den allmänpolitiska diskussionen och konstaterade 

att den igen kommer att handla om vård- och landskapsreformen. Just nu behandlas 

lagförslagen av riksdagens olika utskott och sakkunnighöranden är på gång. På grund av det 

planerade landskapsvalet i oktober är tidtabellen forcerad och målsättningen är fortfarande att 

få propositionerna slutbehandlade i början av juli.  

På förra AU-mötet fördes diskussion om Kårkullas verksamhet och annan 

landskapsöverskridande vård. Förra veckan, den 9 maj, ordnades en rundabordsdiskussion på 

riksdagen om samma fråga. Vänsterförbundet var ordförande för diskussionen och Folktinget 

agerade sekretariat. Från oppositionspartierna deltog några ledamöter, men tyvärr ingen från 

regeringspartierna. Också Kårkullas representanter deltog. Ledamöterna var överens om att 

man bör få in en skrivning i lagen om ordnande av social- och hälsovård för att bevara sådana 

tjänster som Kårkulla har och andra liknande tjänster som de tvåspråkiga landskapen bör 

samarbeta kring. Ett landskap föreslås ha anordnandeansvaret och verksamheten bör ordnas 

både i bolagsform och av affärsverk. Det är dock utmanande att på paragrafnivå skapa en 

lämplig modell, som även tar i beaktande de övriga tvåspråkiga landskapen och deras 

finansieringsansvar.  

Blomqvist konstaterade att vi inte vet hur det kommer att gå med vård- och 

landskapsreformen, men vi bör utgå från att den blir av och förbereda oss på det. Han 

konstaterade också att huvudstadsregionens kommuner igår ordnade ett protestmöte med krav 

på att reformen läggs ner.  

Markus Österlund berättade att som ett resultat av rundabordsdiskussionen i riksdagen 9.5 

kontaktar Folktinget och de närvarande ledamöterna minister Annika Saarikko, för att hitta en 

lösning för dem som har behov av den typ av service som Kårkulla hittills producerat samt 

även andra serviceformer, exempelvis rusvård.  

Johanna Lindholm, som representerade Folktinget i riksdagens social- och 

hälsovårdsutskotts sakkunnighörande 8.5 om förslaget till valfrihetslag, redogjorde för 

innehållet i diskussionen.   



Kjell Wennström berättade om diskussionerna i Egentliga Finland om möjligheterna att 

bolagisera Åbolands sjukhus med kommuner som delägare upp till 20 %. Han konstaterade att 

det samma kunde fungera för Kårkulla, eftersom användningen av personlig budget kräver att 

producenten är ett bolag. Landskapet/landskapen kunde också vara delägare i bolaget.  

Wennström konstaterade också att landskapens datasystem, som bekostats med offentliga 

medel, inte får ges till landskapens bolag, eftersom det skulle förvränga konkurrenssituationen 

mellan de landskapsägda och de privata bolagen som varit tvungna att skaffa sina system med 

egna medel. Det skulle tala för bolag där både landskapet och privata intressenter skulle vara 

ägare, och eventuellt även kommuner. 

Vidare föreslog Wennström att Folktinget kunde uppvakta de tvåspråkiga landskapen med en 

skrivelse om formuleringen av den svenska servicen och de svenska strukturerna i 

landskapens förvaltningsstadga. 

Markus Österlund svarade och berättade att Folktinget har diskuterat bland annat 

förvaltningsstadgorna och den svenska servicen i övrigt med Justitieministeriet och Nylands 

landskapsberedning. Justitieministeriet har sammankallat till ett nätverk bestående av 

representanter från landskapens beredningsorganisationer, med syfte att utveckla de svenska 

strukturerna och den svenska servicen. Folktinget är också medlem i nätverket som håller sitt 

inledande möte 8.6. 

Patrick Ragnäs frågade huruvida en bolagisering av Kårkullas verksamhet, med 

kommunerna som ägare av 20 % av bolaget, skulle leda till att bolaget tvingas delta i 

upphandlingen av landskapets tjänster.   

Kjell Wennström konstaterade att bolagen skulle erbjuda tjänsterna mot kundsedel och 

personlig budget.  

Thomas Blomqvist ifrågasatte huruvida kommuner har intresse att vara minoritetsägare i ett 

vårdbolag.  

Kjell Wennström svarade att kommunerna har intresse att bevaka att tjänsteproduktionen 

finns kvar lokalt inom kommunen.  

Patrick Ragnäs konstaterade att det ligger i kommunernas intresse att kunna påverka 

servicen och ha insyn. 

Johanna Lindholm konstaterade att om man vill bevara Kårkullas tjänsteproduktion, bör den 

finnas både i bolagsform och som ett landskaps affärsverks produktion, eftersom vissa 

klienter inte vill/kan använda sig av kundsedel eller personlig budget och landskapets 

affärsverk då är skyldigt att ordna tjänsterna. Exempelvis kunde de tvåspråkiga landskapen 

tillsammans äga ett bolag och ett landskap ansvara för anordnandet av tjänsterna.    

Tuula Närvä frågade hur ett gemensamt bolag mellan kommuner och landskap skulle 

finansieras.  

Jaan Siitonen frågade vad konsekvenserna av huvudstadsregionens ställningstagande mot 

reformen kan leda till och om det finns något Folktingets styrelsemedlemmar kan göra för att 

påverka utgången i riksdagen.   

Thomas Blomqvist konstaterade att det är fritt fram för styrelsemedlemmarna att påverka via 

sina kanaler. När det gäller huvudstadsregionens ställningstagande, är det svårt att säga vad 

det leder till. Hittills har liknande utlåtanden inte haft speciellt stora konsekvenser.   



Thorolf Sjölund framförde att huvudstadsregionens ställningstagande förhoppningsvis kan 

leda till sådana konstruktiva ändringar som gör att möjligast många ställer sig bakom 

lagförslagen.  

May-Gret Axell konstaterade att hon är orolig över huruvida klientavgifterna blir dyrare för 

service som produceras av privata bolag.  

Thomas Blomqvist svarade att klientavgifterna är desamma oberoende av tjänsteproducent. 

Ulla Salmenheimo-West berättade om den pågående diskussionen i Österbotten gällande 

tillsättandet av en politisk referensgrupp för landskapsberedningen. Den politiska 

fördelningen i gruppen har fått kritik.  

Thomas Blomqvist konstaterade att verkligheten kan se olika ut i de olika landskapen. I 

Nyland är referensgruppen inte ännu utsedd och vi får kämpa för att få en svenskspråkig 

representant med i gruppen.  

Jacob Storbjörk undrade hur den servicen på svenska ska tryggas inom tillväxttjänsterna när 

de öppnas upp för konkurrens?  

Markus Österlund berättade att Folktinget får många språkskyddsanmälningar gällande 

brister i den svenskspråkiga servicen inom ifrågavarande förvaltning. 

Kristina Beijar informerade om att riksdagens förvaltningsutskott har bett Folktinget om 

utlåtande gällande förslag till lagar om regionutveckling och tillväxttjänster. Tidsgränsen är 

17.5. 

Lagförslaget om landskapets tillväxttjänster innehåller språkbestämmelser. Men trots detta har 

man bedömt att propositionen inte får betydande språkliga konsekvenser, och det saknas helt 

och hållet en språklig konsekvensbedömning. Det här är klart bekymmersamt med tanke på 

att invånarna i de tvåspråkiga landskapen bör ha tillgång till arbetskraftstjänster på finska och 

svenska enligt lika grunder. I stället kan statsrådet enligt förslaget ställa upp mål för att bl.a. 

trygga de språkliga rättigheterna.  

Kristina Beijar sade att statsrådets målsättningar bör vara bindande för landskapen. Det är av 

central betydelse att det finns ett enhetligt förfarande också mellan landskapen när det gäller 

tillgången till tillväxttjänster och säkerställandet av språkliga rättigheter.     

Ulla Salmenheimo-West konstaterade att utslagna grupper blir dåligt behandlade. 

När klienterna fritt får välja varifrån de söker sin service finns det, konstaterade Maj-Gret 

Axell, en risk för att behovet av kommunala tjänster minskar och att de på sikt försvinner. 

Thomas Blomqvist svarade att landskapet alltid ansvarar för att det finns tjänster att tillgå. 

Jaan Siitonen önskade att Folktinget ordnar ett styrelsemöte i början av augusti, för att 

diskutera reformen, ifall riksdagen godkänner lagförslagen.   

Markus Österlund konstaterade att det är möjligt att vid behov hålla ett möte i slutet av 

augusti.  

--- 

Noterades att mötet tog en paus klockan 12.35. 

Noterades att mötet återupptogs klockan 12.45. 



--- 

Beslut: Den allmänpolitiska diskussionen antecknades för kännedom. 

§7. Uppföljning av Folktingets session 7.4.2018    

Markus Österlund konstaterade att styrelsen har ansvar för motionerna och resolutionen som 

godkändes på sessionen, bilaga 2. Åtgärder gällande resolutionen har redan vidtagits, den 

följs upp via kansliet. Han berättade att verksamhetsberättelsen skickats ut till förtroendevalda 

och samarbetsparter. 

Jacob Storbjörk konstaterade att resolutionsutskottet haft som målsättning att lyssna in den 

allmänpolitiska debatten under sessionen och utgående från den skriva resolutionen, men att 

tidtabellen de två senaste sessionerna varit väldigt stram. Han konstaterade att det är bra om 

tjänstemännen i förväg skriver ihop ett utkast till resolution särskilt till en dags sessioner. 

Beslut: Styrelsen beslöt sända motionerna 1, 7 och 9 till utbildningsutskottet, 

motionerna 2 och 8 till social- och hälsopolitiska utskottet, motionerna 3 och 4 

till förvaltningsutskottet samt motionerna 5 och 6 till kultur- och medieutskottet.  

§8. Folktingets session 2019 

Markus Österlund berättade att AU gett kansliet i uppdrag att reda ut olika alternativ för var 

sessionen 2019 kunde hållas: på en finskspråkig ort, i Österbotten eller på Åland.   

--- 

Noterades att Kjell Wennström avlägsnade sig från mötet klockan 13.16. 

--- 

Beslut:  Styrelsen beslöt att följande session hålls 3-4.5.2019 på Åland.  

§9. Ekonomi 

Markus Österlund redogjorde för den ekonomiska rapporten april 2018, bilaga 3. Han 

konstaterade att budgeten håller ramen och att den ekonomiska situationen ser bra ut. Han bad 

om ursäkt för att den utskickade bilagan saknade sidor och lovade att styrelsen ska få en ny 

version. 

Thomas Rosenberg ansåg att projekt och program kostar oproportionerligt mycket i 

förhållande till Folktingets kärnverksamhet. Han undrade om det är motiverat att delta i 

SuomiAreena - evenemanget.  

Markus Österlund konstaterade att 90 % av arbetet på kansliet går till kärnverksamheten, 10 

% till program och projekt. Han berättade att projekt- och programverksamheten finansieras 

via extern finansiering. 

Thomas Blomqvist betonade att det är betydligt enklare att få finansiering till projekt än till 

verksamhet. Han sade vidare att det är mycket jobb med Svenska veckan, Svenska dagen och 

SuomiAreena. Tidpunkten för SuomiAreena är inte så lämplig, men så länge personalen är 

villig att ställa upp i juli deltar Folktinget i evenemanget. 

May-Gret Axell konstaterade att det är viktigt att Folktinget syns även i Björneborg. 

Jaan Siitonen tyckte det vara bra att Rosenberg tog upp frågan till diskussion. Deltagande i 

evenemang bör alltid ge ett mervärde, det får inte bli en automatik i att delta i ett visst 

evenemang. Han konstaterade slutligen att det är bra att Folktinget gett andra finlandssvenska 



organisationer utrymme att delta med program i Folktingets paviljong. Siitonen undrade hur 

Folktinget kunde få styrelsemedlemmarna med i olika paneler i Björneborg. 

Tuula Närvä tyckte det är positivt att Folktinget deltar i SuomiAreena.  

Folktinget når ut till beslutsfattare och den finsktalande allmänheten där. Deltagande i 

evenemanget kan ge tom bättre synlighet än tv-sändningen på Svenska dagen. Hon 

konstaterade att styrelsemedlemmarna kunde gärna tillfrågas om de vill dejourera i 

Folktingets paviljong. 

 

--- 

Noterades att ordförande Thomas Blomqvist avlägsnade sig från mötet klockan 13.40. 

Noterades att vice ordförande Jacob Storbjörk tog över ordförandeskapet. 

--- 

II vice ordförande Jonny Andersen berättade att han deltog i SuomiAreena 2017 och tyckte 

det var en positiv upplevelse. Han ansåg det vara sunt att överväga i vilka evenemang 

Folktinget deltar, men tyckte inte det vore en bra signal om Folktinget nu plötsligt drar sig ur 

SuomiAreena.  

Thorolf Sjölund ansåg att det är viktigt att de evenemang som Folktinget deltar i också ger 

synlighet.   

Thomas Rosenberg konstaterade att det som ordförande Blomqvist berättade, att det är 

enklare att få extern finansiering för projekt, inte verksamhet, var det mest väsentliga. 

Beslut:  Informationen antecknades för kännedom. 

§10. Folktingets program under SuomiAreena/Pori Jazz 2018   

Markus redogjorde i projektkoordinator Maria Larmas frånvaro för Folktingets program på 

SuomiAreena/Pori Jazz, bilaga 4. 

--- 

Noterades att Ulla Salmenheimo-West och Patrick Ragnäs avlägsnade sig från mötet klockan 

13.50. 

--- 

Beslut:  Informationen antecknades för kännedom. 

§11. Svenska dagen och Svenska veckan 2018 

Markus Österlund berättade att Folktinget diskuterar med YLE, ÅU och ÅST gällande 

Svenska dagen festligheter och tv-sändning i Åbo. Festen kommer att sändas mellan klockan 

20 – 21.30. Budgeten går på 145.000 €. En stor del av finansieringen är redan klar.   

Thorolf Sjölund ansåg att ett tillräckligt stort antal biljetter bör reserveras för 

styrelsemedlemmar med avec före biljetterna till övriga släpps. 

Beslut:  Styrelsen antecknade informationen för kännedom och gav sitt godkännande till 

att Svenska dagen festligheterna tv-sänds.  

§12. Internationellt 

Markus Österlund berättade att NPLD:s (Network to Promote Linguistic Diversity) årsmöte 

hålls 23-25.5.2018 i Valencia, Spanien och att bokmässan i Göteborg går av stapeln 27-

30.9.2018. Folktinget arrangerar en diskussion ”Ung och stolt över sitt språk” på 



internationella torget. Rafael Donner och Ella Turta har engagerats för diskussionen. Mässan 

ger bra synlighet. 

 

Thomas Rosenberg föreslog att rubriken för diskussionen ändras till ”Ung och stolt över 

mitt språk”. 

 

Beslut:  Informationen antecknades för kännedom. Styrelsen beslöt ändra rubriken för 

diskussionen till ”Ung och stolt över mitt språk”. 

 

§13. Övriga ärenden 

Markus Österlund berättade att Bokmässan i Helsingfors ordnas 25-28.10.2018 och att 

Folktinget deltar i mässan. En diskussion är under planering.  

 

Stephanie Lindberg informerade om de finlandssvenska integrationsdagarna som arrangeras 

19-20.11.2018 på Hanaholmen. Temat för den första dagen är sysselsättning och för den 

andra dagen är temat ensamkommande barn och kvinnor.  

 

Jaan Siitonen undrade om Folktinget kommer att delta i SRO:s (Suomen ruotsinopettajat) 

70-årsjubileum inkommande fredag. 

 

Jacob Storbjörk frågade om styrelsemedlemmarna behövs på Bokmässan. 

 

Markus Österlund svarade att styrelsemedlemmarna mycket gärna får hjälpa till på 

Bokmässan i Helsingfors. 

 

Beslut:  Informationen antecknades för kännedom. Styrelsen beslöt att Jaan Siitonen 

representerar Folktinget vid SRO:s jubileum 19.5.2018. 

  

§14. Anmälningsärenden      

Camilla Grundström berättade att ordlistan ”Jag är här för dej” har reviderats och trycks upp 

i 10 000 exemplar. Ordlistorna kommer från tryckeriet vecka 23. 

Övriga anmälningsärenden: 

Februari 

Tal och seminarier 

21.2.2018 Markus Österlund höll en presentation i seminariet Svenskan i vårdreformen som 

ordnades på G18. 

Mars 

Press och pressmeddelanden 

9.3.2018  Pressmeddelande: Folktinget: Valfrihetslagen tryggar inte vård på svenska 

Utlåtanden 

28.2.2018 Utlåtande gällande Flerspråkighet som en resurs - Utredning angående läget för och 

nivån på språkreserven i Finland. Förslag till utveckling av språkutbildningen till 

undervisnings- och kulturministeriet. 



5.3.2018  Utlåtande om verksamhetsmodell för digitalt stöd, AUTA-projektets slutrapport, till 

finansministeriet 

7.3.2018 Yttrande om RP 190/2017 rd med förslag till lag om ändring av rättegångsbalken till 

riksdagens lagutskott  

8.3.2018 Utlåtande om regeringens berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen till 

riksdagens grundlagsutskott.    

12.3.2018  Utlåtande gällande gymnasielag och lag om ändring av lagen om anordnande av 

studentexamen till undervisnings- och kulturministeriet.       

18.3.2018 Utlåtande om lagen om småbarnspedagogik till undervisnings- och kulturministeriet.       

Höranden 

9.3.2018 Markus Österlund hördes i grundlagsutskottet gällande regeringens berättelse om 

tillämpningen av språklagstiftningen.      

Tal och seminarier 

7.3.2018 Folktingets seminarium: Under samma tak eller i samma rum? En diskussion om 

tvåspråkiga skolor på Musikhuset i Helsingfors. 

13.3.2018 Stina Heikkilä deltog i Svenska studieförbundets seminarium Digital uppföljning och 

analys – att utvärdera den digitala kommunikationen.  

22.3.2018 Bildningsalliansens årskongress: Framtiden är redan här, är du redo? Markus Österlund, 

Stina Heikkilä, Camilla Grundström och Stephanie Lindberg deltog.  

26.3.2018 Markus Österlund medverkade i lanseringen av Magmas rapport ”På spaning efter den 

svenskspråkiga arbetarklassen i Helsingfors”. 

Möten 

1.3.2018 Informationstillfälle om utbildningsstigar för nyanlända som vill integreras på svenska, 

Bildningsalliansen och NTM-centralen. Stephanie Lindberg deltog.  

2.3.2018 Maria Larma höll första SuomiAreena möte med sommarens samarbetsorganisationer 

på Folktinget. 

5.3.2018 Lunchmöte med Brita Maria Renlunds minne om gemensam brunch och diskussion 

under SuomiAreena. Maria Larma och Markus Österlund deltog. 

6.3.2018 Folktingets rundabordsdiskussion om integration, som inledare fungerade Johan 

Kvarnström (Raseborg) och Ramieza Mahdi (Vasa). Markus Österlund och Stephanie 

Lindberg deltog. 

13.3.2018 Markus Österlund träffade Christina Gestrin och diskuterade skapandet av svenska 

strukturer i landskapet Nyland. 

14.3.2018 Delegationen för språkärenden höll möte på justitieministeriet. Markus Österlund 

deltog.  

19.3.2018 Styrgruppsmöte för AlandicaDebatt hölls på Folktinget. Stina Heikkilä, Markus 

Österlund och Maria Larma deltog. 

28.3.2018 Landsbygdspolitiska delegation höll möte på Ständerhuset. Markus Österlund deltog. 



Övrigt 

1.3.2018 SFV:s och Folktingets gemensamma utbildning Vår framtid. Veeti Kiukas, Kimmo Sasi 

och Maria Wetterstrand var dagens gäster. Markus Österlund och Camilla Grundström 

deltog.                                

24.3.2018 Luckan i Raseborg arrangerade kulturmöte till Malmgård, Lovisa och till Kulturhuset 

Lilla Villan i Sibbo. Maria Larma och Camilla Grundström deltog. 

26.3.2018 Markus Österlund deltog i Luckans styrelsemöte.        

26.3.2018 Arrangörsträff på Helsingfors Casino arrangerat av Mediahub/MTV och Björneborgs 

stad om SuomiAreena. Maria Larma deltog. 

April 

Press och pressmeddelanden 

6.4.2018 Pressinbjudan: Folktinget samlas till session i Helsingfors 7.4 

7.4.2018 Pressmeddelande, Folktinget: Hota inte vår grundtrygghet 

11.4.2018 Markus Österlund var studiogäst i Radio Vega och diskuterade ambulanspersonalens 

språkkunskaper. 

16.4.2018 Markus Österlund intervjuades i Radio Vega om valfrihetslagen. 

Utlåtanden 

5.4.2018 Utlåtande gällande förslag till lagen om temporär organisering av den offentliga 

arbetskrafts- och företagsservicen.  

9.4.2018 Yttrande om RP 17/2018 rd med förslag till lag om Åklagarmyndigheten till riksdagens 

lagutskott 

16.4.2018 Utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott gällande regeringens 

lagförslag om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och 

vården. 

16.4.2018 Utlåtande till riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott gällande regeringens  

lagförslag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. 

25.4.2018 Maria Larma höll möte för Svenska veckan samarbetsgruppen på Folktinget. 

26.4.2018 Yttrande om verkställigheten av landskapsreformen och omorganisering av statens 

tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter till riksdagens förvaltningsutskott 

Höranden 

17.4.2018 Markus Österlund och Kristina Beijar hördes i riksdagens arbetslivs- och 

jämställdhetsutskott gällande regeringens lagförslag om inrättande av landskap och om 

en reform av ordnandet av social- och vården. 

17.4.2018 Markus Österlund hördes i riksdagens arbetslivs- och jämställdhetsutskott gällande 

regeringens lagförslag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. 

 

 



Tal och seminarier 

13.4.2018    Markus Österlund deltog i seminariet Standing up for Human Rights in a Multipolar 

World som ordnades i riksdagen. 

19.4.2018 Markus Österlund höll ett anförande i utbildningsprogrammet ”Vår framtid” som 

Folktinget ordnar tillsammans med SFV. 

22.4.2018 Camilla Grundström höll ett anförande on svenskans ställning i Finland på FRIS:s 

årsmöte i Stockholm. 

27.4.2018 Johanna Lindholm deltog i Nylands landskapsberednings (Nyland 2019) workshop om 

svensk service i vårdreformen på Kommunernas hus 

Möten 

5.4.2018 Utbildningsutskottets möte. Biträdande rektor Joakim Häggström gästade mötet och 

berättade om gymnasiereformen. 

6.4.2018 Kultursamarbetsmöte på svenska i huvudstadsregionen i Esbo, Vindängen. Maria 

Larma deltog.        

10.4.2018 Planeringsmöte för Integrationsdagarna 2018 på G18. Stephanie Lindberg och Markus 

Österlund deltog. 

10.4.2018 Styrgruppsmöte om AlandicaDebatt i Mariehamn. Stina Heikkilä deltog. 

12.4.2018 Kultur- och medieutskottets möte. Martina Harms-Aalto från Samarbetsforum gästade 

mötet och berättade om samarbetet mellan Folktinget och Samarbetsforum kring ett 

kulturråd. 

20.4.2018 Möte om Svenska dagen-fest i Kristinestad. Stina Heikkilä deltog. 

30.4.2018 Johanna Lindholm och Markus Österlund träffade Corinna Tammenmaa, Christina 

Gestrin och Säde Pitkänen för att diskutera svenskan i landskaps- och vårdreformen. 

Övrigt 

3.4.2018 Markus Österlund träffade Sebastian Gripenberg från SFV för att diskutera det 

gemensamma utbildningsprogrammet Vår framtid. 

11.4.2018 SFV:s vårlunch och utdelningsfest. Markus Österlund deltog. 

12.4.2018 Markus Österlund träffade Jaan Siitonen för att diskutera språkambassadörer. 

16.4.2018 Stina Heikkilä besökte Åbo inför Svenska dagen 2018. Möten med Åbo Underrättelser, 

Åbo Svenska Teater och Åbo Akademi.  

19.4.2018 Markus Österlund och Camilla Grundström deltog i utbildningsprogrammet Vår 

framtid. 

28.4.2018 Thomas Blomqvist och Camilla Grundström uppvaktade riksdagsledamot Maarit Feldt-

Ranta på hennes bemärkelsedag.  

Besök på Folktinget 

12.4.2018 Studerande från Handelshögskolan i Åbo besökte Folktinget. Stina Heikkilä och 

Camilla Grundström fungerade som värdar.  



Maj 

Utlåtanden 

7.5.2018  Utlåtande om förslaget till valfrihetslag till riksdagens social- och hälsovårdsutskott. 

16.5.2018 Yttrande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag och lag 

om ändring av lagen om anordnande av studentexamen.          

Höranden 

8.5.2018 Johanna Lindholm hördes i riksdagens social- och hälsovårdsutskott om förslaget till 

valfrihetslag.          

Tal och seminarier 

2.5.2018 Folktingets ordförande Thomas Blomqvist öppnade seminariet 1918 - tro, terror och 

tudelning ur ett finlandssvenskt perspektiv som Folktinget ordnade i samarbete med 

Borgå stift och Svenska Litteratursällskapet. Camilla Grundström och Markus 

Österlund deltog.  

3.5.2018 Johanna Lindholm höll en presentation om svenska språket i lagberedningen för SAMS 

intressentnätverk. 

Möten 

3.5.2018 Träff med vår SuomiAreena diskussionsmoderator Antonia Berg. Maria Larma/Markus 

Österlund. 

3.5.2018 Träff med Martina Harms-Aalto från Finlandssvenskt samarbetsforum för att diskutera 

en eventuell gemensam kampanj. Stina Heikkilä och Markus Österlund deltog. 

14.5.2018 Johanna Lindholm deltog i FDUV:s möte om funktionshinderservicens framtid. 

15.5.2018 Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte.  

Besök på Folktinget 

9.5.2018 Studerande från Gymnasiet Grankulla samskola besökte Folktinget som en del av sin 

kurs om minoritetsspråk. Markus Österlund och Stina Heikkilä var värdar. 

Övrigt 

8.5.2018 På inbjudan av Kari Puolitaival, polischef vid Polisinrättningen i Österbotten, besökte 

Folktinget Jakobstads polisstation för att diskutera den svenska servicen i Österbotten. 

Utöver Puolitaival deltog även Hans Snellman, polischef i Jakobstad. Från Folktingets 

sida deltog Mats Brandt, Kristina Beijar och Markus Österlund. 

8.5.2018 Folktinget träffade Karlebys stadsdirektör Stina Mattila för att diskutera allmänna 

frågor. Vid mötet deltog också Michael Djupsjöbacka, som utreder framtida samarbete 

mellan landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten samt Soites 

utvecklingsdirektör Jussi Salminen. Från Folktingets sida deltog Mats Brandt, Kristina 

Beijar, Hans Snellman och Markus Österlund. 

9.5.2018 Folktinget ordnade en rundabordsdiskussion på riksdagen om vård över 

landskapsgränserna på initiativ av Vänsterförbundet 

15.5.2018  Markus Österlund deltog i Norges ambassads självständighetsdagsmottagning.  



Beslut:  Informationen antecknades för kännedom. 

§15. Följande möte 

Beslut:  Följande möte hålls i slutet av augusti, kansliet återkommer med ett förslag till 

datum i början av juni. 

§16. Mötet avslutas  

Mötet avslutades klockan 14.06. 

 

 

 

Thomas Blomqvist   Jacob Storbjörk 

Ordförande §§ 1-8   ordförande §§ 9-16 

 

 

 

 

Tuula Närvä     Brita Brännbacka-Brunell 

protokolljusterare   protokolljusterare 


