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§1. Mötet öppnas 

Ordförande Sandra Bergqvist öppnade mötet klockan 11.07. 

§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet 

Beslut:  Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört. 

§3. Val av protokolljusterare 

Beslut:  Till protokolljusterare valdes Patrick Ragnäs och May-Gret Axell. 

§4. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut:  Föredragningslistan godkändes med tekniska korrigeringar i numreringen på 
ärendelistan. 

§5. Protokoll från föregående möte 

Protokollet från mötet 14.10.2020 skickades till styrelsen under mötet.  

Beslut:  Protokollet från mötet 14.10.2020, bilaga 1, godkändes. 

§6. Allmänpolitisk diskussion 

Folktingsordförande Sandra Bergqvist inledde den allmänpolitiska debatten. Hon konstaterade att 
corona-epidemin, som gått in i en upptrappningsfas, är det största samtalsämnet. Epidemin innebär 
en stor utmaning; stora delar av undervisningen sker på distans, kulturutövare drabbas hårt och 
restriktionerna är många. För att vårdkapaciteten ska räcka till är det viktigt att smittspridningen 
hålls på en hanterbar nivå. 

Bergqvist berättade att vårdreformen rullar vidare. Regeringen ger imorgon sin proposition om 
reformlagarna till riksdagen och riksdagen inleder behandlingen nästa veckas måndag. Hon 
konstaterade vidare att även läropliktsreformen går framåt enligt tidtabell. 

Jacob Storbjörk hänvisade till en undersökning vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi 
som visar att de finskspråkigas attityd till finlandssvenskarna och det svenska har förbättrats, att 
utvecklingen går i rätt riktning. Han konstaterade att många med lägre utbildning har förutfattade 
meningar om det svenska, här kommer den förlängda läroplikten lämpligt in. Via utbildning vidgas 
världsbilden och inställningen till mångfald. Storbjörk tog också upp frågan om produktetiketter på 
svenska. Den svenska texten är oftast liten om den över huvud taget finns. Är det här en fråga 
Folktinget kunde ta itu med? 

May-Gret Axell höll med om problematiken med produkttexter på svenska, men ansåg att man inte 
ska jäkta med läropliktsreformen. 

Sandra Bergqvist konstaterade att läropliktsreformen är ett av regeringens största projekt, att 
reformen har beretts brett och att den kan förverkligas på olika sätt. Övergången från den 
grundläggande utbildningen till andra stadiet är en kritisk fas då många unga faller igenom. I och med 
reformen upphör den grundläggande utbildningens ansvar för den unga först efter att hen bevisligen 
kommit vidare till följande åtgärd/aktivitet. Utgångspunkten är att varje ungdom ska få det bästa 
stödet, utgående från de förutsättningar hen har. Läropliktsreformen handlar inte enbart om en 
förhöjning av läropliktsåldern utan den ger på riktigt alla en möjlighet till avgiftsfri utbildning. 
Reformen innebär mera kostnader för kommunen, kostnader som staten kompenserar. 



Stephanie Lindberg berättade att också Folktingets personal noterat att den svenska informationen 
på produkter blivit sämre. Tanken är att rikta en skrivelse både till Konkurrens- och konsumentverket 
(KKV) och till Livsmedelsverket gällande bristen av svensk produktinformation. Folktinget kommer att 
göra en enkät via sociala medier för att ta reda på vad människor upplever som mest bristfälligt och 
lyfta upp bristerna i skrivelserna till KKV och Livsmedelsverket. 

Tanja Nyman tyckte att man inte ska jäkta med läropliktsreformen. Hon skulle hellre se flera 
studiehandledare och socialarbetare i skolan. Nyman berättade om aktuella aktiviteter på några 
språköar, Kotka, Uleåborg och Tavastehus, och om Svenska folkpartiets samkrets. Hon berättade 
vidare att hon blivit kontaktad av finskspråkiga i Lahtis, Riihimäki och Uleåborg som förhåller sig 
positiva till det svenska.   

Maria Larma berättade att Tavastsvenskarna två år i rad visat stor aktivitet under Svenska veckan. 
Tavastehus är inte en officiell Svenska veckan ort. Larma har frågat ifall Tavastsvenskarna kan skapa 
en grupp för att hålla ihop Svenska veckan aktiviteterna och anhålla om status som officiell Svenska 
veckan ort.  

Christina Gestrin sade att kansliet planerar utveckla språkskyddsverksamheten. Hon berättade att 
Kommunförbundet anhåller om finansiering för att anställa en språköambassadör, en person som får 
till uppgift att stöda språköarna i deras verksamhet. Folktinget höll förra veckan möte med personer 
som arbetar med språköverksamhet i Vichtis. Folktinget har också kontaktats av personer i 
Nurmijärvi där den svenskspråkiga småbarnspedagogiken står inför utmaningar. 

Jaan Siitonen berättade om HUS språkambassadörer som på ett positivt sätt lyfter upp svenskan i 
vården. Folktinget samarbetar redan med HUS, men språkambassadörsverksamheten kunde man 
också implementera i andra organisationer. Folktinget kunde år 2021 sammanfatta en slags 
modellbeskrivning för att hjälpa organisationer ta i bruk detta arbetssätt. Siitonen lyfte också upp 
Wikipedia-frågan och hur det svenska språket förvaltas där.  

--- 
Noterades att Camilla Grundström avlägsnade sig från mötet klockan 11.43. Johanna Lindholm tog 
över som sekreterare. 
--- 

Birgitta Gran kommenterade förslaget om den förlängda läroplikten. Hon konstaterade att förslaget 
är väldigt välkommet, då samhället i praktiken kräver mer utbildning än hittills erbjudits. Vidare är 
kostnadsfriheten viktig för många. För dem som har svårt att hitta sin plats i utbildningen, kan 
folkhögskolorna bli en ny möjlighet. Gran höll också med om att produktinformationen på svenska 
blivit sämre.   

Sandra Bergqvist kommenterade att tanken är att folkhögskolorna ska omfattas av detta, så 
förslaget kan ge folkhögskolorna nya möjligheter. Hon konstaterade också att det är fint att 
Folktinget sätter fokus på produktbeskrivningarna.  

Beslut: Styrelsen antecknade diskussionen för kännedom. 

§7. Ekonomi 

Mellanrapport 31.10.2020, estimat 2020 och budget 2021 

Christina Gestrin redogjorde för den ekonomiska rapporten 31.10.2020, estimatet för år 2020, bilaga 
2 och budgetförslaget bilaga 3.  
 
Hon konstaterade att  



- det ser ut som om vi inte riktigt når upp till det budgeterade i år 
- rapporten för 2020 ger inte rätt bild av nuläget. Bland annat kommer ännu fakturor från 

svenska veckan och svenska dagen in, 
- lönekostnaderna kommer att stiga nästa år då personalen utökas med ytterligare en person, 
- utfallet för övriga köpta tjänster sticker ut. I köpta tjänster ingår kostnader för rekrytering av 

ny folktingssekreterare, arvode för arbetet med jubileumsboken Rum för alla och de 
animerade videorna. Momentet ska korrigeras,  

- kansliomkostnaderna är höga. Personalens datorer och adb-program har uppdaterats under 
pandemin och webbtekniken förnyas. Vi håller också på att uppdatera mötestekniken i 
kansliets mötesrum. Budgeten för kansliomkostnader hålls på samma nivå som i år,  

- utskottens rese- och trakteringskostnader är lägre eftersom nästan alla möten varit digitala. I 
nästa års förslag räknar vi med mer fysisk aktivitet, 

- kostnaderna för sessionen blev lägre eftersom sessionen blev digital 
- medlemsavgiften till NPLD (Network to Promote Lingvistic Diversity) finns under 

internationell verksamhet,  
- kostnaderna för Folktingets podd ska bokföras under informationsverksamhet, 
- SuomiAreena blev inställt, likaså Folktinget i farten -aktiviteterna. Dessa ingår i budgeten för 

nästa år. Erhållna stöd för SuomiAreena kommer att överföras till nästa år,  
- arbetet med en ny statistisk rapport är under arbete. Kostnaden bokförs år 2020, rapporten 

blir klar juni 2021,  
- i nästa års budget finns också kostnader för mandatfördelningsnämnden, 

integrationsverksamhet, Vård på svenska -arbetsgruppen,  
- sessionskostnaderna i nästa års budget utgör samma summa som 2020. Det blir en tvådagars 

session som vi hoppas kunna ordna fysiskt, 
- det fleråriga strategiarbetet med sikte på Folktinget 2030 startar,   
- informationsverksamheten har lite minde budget än tidigare, eftersom det gjordes stora 

satsningar i år, 
- broschyren Ge ditt barn en gåva ska förnyas nästa år, 
- gällande intäkter räknar vi med samma statsstöd nästa år. Kommunernas andel i år var 

blygsam. Garantiföreningen stöder inte i år, eftersom coronan gjorde att många kostsamma 
evenemang har ställts in och att  

- det estimerade slutresultatet för 2020 är att vi gör ett plus på ca 42 000. 
 

Beslut:  Styrelsen antecknade informationen om den ekonomiska rapporten och estinmatet 
för kännedom och godkände förslaget till budgeten för 2021. 

 

 

§8. Utkast till verksamhetsplan 2021-2022  

Christina Gestrin presenterade utkastet till verksamhetsplan, bilaga 4. Fokus i verksamhetsplanen 
ligger på verksamhetsplanens första år, 2022 känns avlägset. Planen omformas vid behov. 
Tyngdpunkterna i verksamhetsplanen är: språkklimatet, myndighetsservicen på svenska, Folktingets 
visions- och strategiarbete, det nordiska samarbetet, Ålandsfrågorna, ett nytt folkting utses, synlighet 
och kommunikation, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling samt det sektorsvisa 
påverkansarbetet.   

Barbro Kloo konstaterade att det var en bra presentation och att verksamheten är mångsidig och 
omfattande. Vi står inför ett intressant och innovativt år. 



Jaan Siitonen föreslog ett tillägg till verksamhetsberättelsen om interna processer och 
styrelsearbetet. Han efterlyste en möjlighet för styrelsemedlemmar att utanför de ordinarie mötena 
kunna diskutera särskilda frågor med personalen till exempel via Teams eller Zoom. Det skulle öka 
styrelsemedlemmarnas delaktighet i Folktingets verksamhet. 

Sandra Bergqvist höll med om att det är en bra idé och något som Folktinget kunde ta i beaktande i 
det kommande strategiarbetet. Christina Gestrin höll med om att Folktinget bör behandla frågan i 
samband med strategiarbetet.   

--- 
Noterades att Camilla Grundström anlände tillbaka till mötet under behandlingen av denna paragraf. 
Noterades att § 9 behandlats före § 8.  
--- 

May-Gret Axell efterlyste fysiska styrelsemöten så snart corona-läget tillåter det, eftersom fysiska 
möten ofta är mer kommunikativa.   

Barbro Kloo framförde att hon gärna informerar sin lokala fullmäktigegrupp om Folktingets 
verksamhet och frågade om hon får dela med sig av utkastet till verksamhetsplan. Det vore viktigt att 
fullmäktigegruppen fick information om hur mycket Folktinget gör.  

Sandra Bergqvist konstaterade att styrelsen får följa med corona-läget och följa de 
rekommendationer som regeringen ger. I framtiden är det troligt att hybridmöten blir standard, 
också med tanke på vissa styrelsemedlemmars långa resor. Hon konstaterade också att det är helt ok 
att använda utkastet till verksamhetsplan som ett internt arbetsredskap i kommunpolitiken, men 
Folktinget publicerar och sprider verksamhetsplanen först efter att sessionen godkänt den.  

Christina Gestrin höll med om att styrelsemedlemmarna får informera sina lokala grupperingar om 
verksamhetsplanen om de så vill.   

Beslut: Styrelsen antecknade verksamhetsplanen för kännedom.  

§9. Svenska dagen och Svenska veckan 2020 

Rapport och utvärdering 

Informatör Stina Heikkilä och projektkoordinator Maria Larma redogjorde för Svenska dagen och 
Svenska veckan-evenemangen.  

Projektkoordinator Maria Larma berättade att Svenska veckan som inföll 2-8.11.2020 fyllde 20 år 
detta år. Besöksmängden på fysiska evenemang blev cirka en tredjedel (7000 besökare) av det 
normala med nedskärningar av program, i synnerhet i skolor och daghem. Även på teaterbesöken var 
besöksmängden oftast liten, möjligen bara en daghems-skolgrupp per föreställning. Alla artister och 
besökare var ändå ytterst tacksamma och glada över möjligheten att uppträda och få ta del av 
kulturprogram. 

Folktinget ordnade för första gången digitalt program och byggde upp svenskaveckan hemsidan med 
en imponerande mängd och variation av digitala sändningar, av vilka flera fortfarande finns till 
påseende och som kan användas under året av skolor och pedagoger på olika stadier. 

Folktinget bjöd och arrangerade följande stora satsningar;  

- Arne Alligator – sjung med, animerad musikvideo för de yngsta som sågs av uppskattningsvis 
30 000 barn runt om i landet 



- Mat i svenska veckan; en serie på 7 avsnitt (cirka 10 min). Ett avsnitt med tips om inhemsk 
mat presenterades varje dag. Recepten hittas i anslutning till kortfilmen 

- Alfred Backa gav en föreläsning om hur man bygger upp en historia, ett föredrag eller skriver 
en serie som bär. Målgruppen är högstadier och andra stadiets studerande 

 
Svenska veckan fick mycket synlighet i media och sociala medier. Tack vare det digra digitala utbudet 
fick hemsidan en ökning av besökare på 300% från föregående år. Antalet följare på Svenska veckans 
Facebook-sida ökade med 25%. Folktinget kommer även i fortsättningen att fortsätta med digitalt 
programutbud.  
 
Svenska dagen 
Informatör Stina Heikkilä redogjorde för svenska dagen. Dagsfesten på Svenska teatern strömmades 
och finns på Youtube. Som mest följde cirka 100 personer med sändningen. Kvällsfesten från tv-
studion i Böle hade ett medeltittarantal på 41 000. Programmet placerade sig på en TOP 10 plats. 
Antalet tittare var färre än under tidigare år, men en bra siffra med tanke på att det var en 
fredagskväll. Svenska dagenfesten finns att se på Arenan under ett års tid. En konsertversion av 
svenskadagenfesten kommer att sändas på YLE två gånger under julen och mellandagarna. 

Detaljerad information finns i bilaga 5. 

Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom. 

§10 Plats för Svenska dagens huvudfest 2021 

Beslut:  Styrelsen beslöt att Svenska dagens huvudfest 2021 ordnas i Mariehamn.  

§11. Folktingets session 2021 

Beslut: Styrelsen beslöt att sessionen 2021 ordnas i Åbo. Återkommer till närmare tidpunkt. 

  



§12. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden noterades.  
 
§13. Anmälningsärenden  

Oktober 

Press och pressmeddelanden 
13.10 Johanna Lindholm intervjuades på TV-Nytt om svenska frågor i vårdreformen. 
13.10 Stina Heikkilä intervjuades i Yle Vega om Svenska dagen och omröstningen Årets 

vardagshjälte coronaåret 2020.  
16.10 Insändare om vårdreformen.  
30.10 Stina Heikkilä intervjuades i Yle Vega om Svenska dagen och omröstningen Årets 

vardagshjälte coronaåret 2020.  
 
Utlåtanden 
16.10 Utlåtande till Institutet för de inhemska språken om deras utkast till ordlista med 

termer som berör språkets ställning i förvaltningen. 
 
Tal och seminarier 
20.10.2020 Tankesmedjan Magmas webbinarium Demografin i svensk- och tvåspråkiga 

kommuner, Kristina Beijar deltog.  

Möten 
20.10 Camilla Grundström deltog i det fjärde mötet, justitieministeriets arbetsgrupp för 

beredning och samordning av regeringens handlingsprogram för bekämpning av 
rasism och diskriminering och för främjande av goda relationer mellan olika 
befolkningsgrupper. 

20.10 Poddinspelningar med Ida Mann från Stockholm via Zoom. Stina Heikkilä deltog. 
21.10 Planeringsmöte för Svenskfinland pratar. Camilla Grundström deltog. 
21.10 Möte med Anna Storå/Ellun kanat om Justitieministeriets språkklimatkampanj om 

Eget språk. Maria Larma och Stina Heikkilä deltog. 
22.10 Möte med De dövas förbund om tolkningstjänster på svenska inom utbildningen. 
22.10 Delegationen för Statens skolhem och fängelsets familjeavdelning höll temamöte. 

Camilla Grundström och Christina Gestrin deltog. 
23.10 Möte med Helsingfors stad om integration på svenska. Christina Gestrin och Stephanie 

Lindberg deltog. 
23.10 Poddinspelningar med Julen Leandro via Zoom. Stina Heikkilä deltog.  
26.10 Utvärderingsmöte av integrationsdagarna. Stephanie Lindberg deltog.  
26.10 Möte om räddningsutbildning på svenska. Räddningsdirektör Peter Johansson, 

Christina Gestrin och Kristina Beijar deltog.  
29.10 Luckans inspirationsdag om flerspråkighet och inkludering. Stephanie Lindberg deltog.  
29.10. Camilla Grundström träffade FSL:s ordförande Inger Damlin via Teams. 
 
 
  



November 
 
Press och pressmeddelanden 
3.11 Stina Heikkilä intervjuades i Yle Vega om Svenska dagen, svenska veckan och 

omröstningen Årets vardagshjälte coronaåret 2020.  
20.11 Pressmeddelande om Svenska veckan. Maria Larma deltog. 
 
Utlåtanden 
11.11 Utlåtande om förlängd läroplikt. 
19.11 Utlåtande om verkställighet av språklagen. 
20.11 Utlåtande om jämlikheten i diskrimineringsombudsmannens tjänster och praxis. 
 
Tal och seminarier 
3.11 Folktinget ordnade webbinariet Vart försvinner den svenskspråkiga vårdpersonalen? 

Sofia Kajander presenterade sin utredning om tillgång till vårdpersonal, Christina 
Gestrin inledde och avslutade webbinariet och Johanna Lindholm modererade 
diskussionen.   

4.11 LL-centers webbinarium Lätt språk är en fråga om tillgänglighet. Camilla Grundström 
deltog. 

5.11 Johanna Lindholm deltog i webbinariet Social and health care services for linguistic 
minorities in bilingual settings, som ordnades av Åbo Akademi.  

 
Möten 
2.11 Statens skolhem och fängelsets familjeavdelning, svenska sektionen höll temamöte. 

Camilla Grundström och Christina Gestrin deltog. 
3.11 Christina Gestrin och Johanna Lindholm träffade Ida Sulin och Linda Grönqvist från 

Kommunförbundet för att diskutera samarbete kring vårdreformen och de svenska 
uppdragen. 

5.11 Planeringsmöte inför integrationsdagarna 2021. Stephanie Lindberg deltog.  
9.11 Digi arkeen-delegationens planeringsmöte inför rundabordsdiskussion om rättigheter i 

digitaliseringen. Johanna Lindholm deltog. 
10.11 Christina Gestrin, Stina Heikkilä och Johanna Lindholm hade möte med Lena von 

Knorring från Ålandskontoret för att diskutera samarbete. 
10.11 Möte om innehåll i Polisyrkeshögskolans podd. Stina Heikkilä deltog. 
12.11 Delegationen för Statens skolhem och fängelsets familjeavdelning höll temamöte. 

Camilla Grundström deltog. 
16.11 Utvärdering om det digitala programmet under Svenska veckan med 

KulturÖsterbotten. Maria Larma deltog. 
16.11 Utvärdering om Mat i Svenska veckan med Marthaförbundet. Maria Larma deltog. 
17.11 Christina Gestrin och Stephanie Lindberg hade möte med Linda Granback från 

Finlandsinstitutet för att diskutera samarbetsmöjligheter.  
17.11 Planeringsmöte inför integrationsdagarna 2021. Stephanie Lindberg deltog.  
17.11 Kultur- och mediautskottets möte. 
18.11 Camilla Grundström deltog i möte, undervisnings- och kulturministeriets forum för 

Utvecklingsprogrammet Utbildning för alla som förbättrar kvaliteten och jämlikheten 
inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och tryggar en 
jämlik start för lärandet 

19.11 Responsmöte, Svenska dagen. Stina Heikkilä deltog. 
19.11 Utvärdering om Svenska veckans hemsida. Maria Larma 
20.11 Förvaltningsutskottet höll möte och hörde Kai Paldanius, biträdande chef vid Vasa 

nödcentral, som sakkunnig 



23.11 Camilla Grundström deltog i det femte mötet, justitieministeriets arbetsgrupp för 
beredning och samordning av regeringens handlingsprogram för bekämpning av 
rasism och diskriminering och för främjande av goda relationer mellan olika 
befolkningsgrupper. 

24.11 Christina Gestrin, Stina Heikkilä och Johanna Lindholm hade möte med Lena von 
Knorring från Ålandskontoret för att planera ett gemensamt webbinarium. 

24.11 Maria Larma höll utvärderingsmöte om Svenska veckan med alla orternas 
representanter/ Stormöte 4. 

24.11 Mandatfördelningsnämnden höll möte. 
25.11 Möte om Folktingets mandatfördelning med TietoEVRY. Christina Gestrin, Christel 

Liljeström och Camilla Grundström deltog. 
25.11 Planeringsmöte inför integrationsdagarna 2021. Stephanie Lindberg deltog.  
25.11 Möte om mandatfördelningen med TietoEvry. Camilla Grundström och Christina 

Gestrin deltog. 
26.11 Möte om ”Svenskfinland pratar” med Bildningsalliansen och Åbo Akademi. Christina 

Gestrin och Camilla Grundström deltog. 
27.11 Johanna Lindholm hade möte med juristerna från SAMS-Samarbetsförbundet kring 

funktionshinder för att diskutera de svenska uppdragen i vårdreformen.  
27.11 Möte kring den integrationspolitiska redogörelsen med TEM. Christina Gestrin och 

Stephanie Lindberg deltog.  
30.11 Folktingets och Kommunförbundets arbetsgrupp Vård på svenska höll möte. Christina 

Gestrin och Johanna Lindholm deltog.  
30.11 Social- och hälsopolitiska utskottet höll möte och hörde enhetschef Nina Knape från 

Institutet för hälsa och välfärd.   
 
Övrigt 
2.11 Folktingets kafferep på svenska ordnades på Zoom och som kampanj. 
3.11 Unga Scenkompaniets pjäs Hurra min kropp i Grankulla. Maria Larma deltog. 
4.11 Unga Teaterns pjäs Prinsessan som inte kunde tala. Maria Larma deltog. 
6.11  SVENSKA DAGEN; Dagsfest på Svenska Teatern, Svenska dagens fest i samarbete med 

YLE. 
6.11 Stand up - Hurra en Hurri! i Borgå. Maria Larma deltog. 
6.11 Teater Fabels Rockpojken i Borgå. Maria Larma deltog. 
7.11 Teater Kojans pjäs Vi och vilda väsen i Helsingfors. Maria Larma deltog. 
 

December 

Möten       
1.12 Påverkansgruppen inom integration hade möte. Christina Gestrin och Stephanie 

Lindberg deltog.  

Övrigt 
1.12 Stina Heikkilä deltog i utbildning kring Google ads. 

Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom. 

§14. Följande möte 

Följande styrelsemöte hålls i februari 2021. Kansliet återkommer med datum och klockslag.  

§15. Mötet avslutas  

Mötet avslutades klockan 12.48. 



 

 
Sandra Bergqvist      
Ordförande   
 

Patrick Ragnäs    May-Gret Axell   
protokolljusterare  protokolljusterare 

   

Camilla Grundström  Johanna Lindholm 
sekreterare §§ 1-5, 6 (delvis), 10-15 sekreterare §§ 6 (delvis), 7-9 

 
 


