
 
STYRELSEPROTOKOLL 2/2022 
 
Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte måndagen den 13 juni 2022 kl. 12.00-14.00 
via den digitala plattformen Zoom 
 
Sandra Bergqvist, SFP  (x) Kjell Wennström, SFP  ()
  
 
Viceordförande  
Matilda af Hällström, Saml (-) Kimmo Sasi, Saml   (-) 
Johan Kvarnström, SDP (x)  Nils-Johan Englund, SDP   () 
 
Medlem  
Freja Pontán, SFP  (-) Peter Hackman, SFP   (-) 
Suzanne Sjöholm, SFP  (x) SFP Petteri Kaleva, SFP   () 
Niklas Mannfolk, SFP  (x) SFP Solveig Halonen, SFP  () 
Catharina von Schoultz, SFP  (x)  SFP Christoffer Hällfors, SFP   () 
Michael Nyberg, SFP  (-) SFP Marie Bergman-Auvinen, SFP (-) 
Catarina Silvander, SFP  (x) SFP Antti Koivukangas, SFP  () 
Helena Boucht-Lindeman, SFP (x) SFP Monica Asplund. SFP  ()  
Roberth Sjöström, SFP  (x) SFP Johanna Borg, SFP  () 
Thorolf Sjölund, Saml  (x 12.08) Virva Wahlstedt, Saml  () 
Michael Berner, Saml  (x) Annika Warras-Stjernvall, Saml  () 
Anna Caldén, SDP  (x) Carita Henriksson, SDP  () 
Anton Nilsson, Åland  (x) Wille Valve, Åland  () 
Liz Mattsson, Åland  (x 13.07) Jesper Josefsson, Åland  ()  
Katarina Alanko, de gröna (x)  Anna Funck, VF  () 
May-Gret Axell, KD (x) Pia-Maria Gardberg, de gröna  ()  
 
 
Närvarande tjänstemän:  
Christina Gestrin 
Kristina Beijar 
Johan Lindholm 
Stephanie Lindberg (sekreterare) 
Anna Jungner-Nordgren 
Maria Larma 

Christine Kotzev 
 
§ 1. Mötet öppnades av ordförande 
 
Ordförande Sandra Bergqvist öppnade mötet klockan 12.00.  
 
§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet  
 
Beslut: Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  
 
§ 3. Val av protokolljusterare 
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Beslut: till protokolljusterare valdes Anna Caldén och Roberth Sjöström.  
 
§ 4. Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut: Föredragningslistan godkändes.  
 
§ 5. Protokoll från föregående möte  
 
Beslut: Protokoll från styrelsens möte den 18.3.2022, bilaga 1, godkändes.   
 
§ 6. Val av medlem till Folktingets arbetsutskott  
 
Beslut: Catharina von Schoultz väljs till ny medlem i AU. Von Schoultz ersätter Elin Blomqvist-
Valtonen.  
 
§ 7. Allmänpolitisk diskussion  
 
Ordförande Sandra Bergqvist konstaterade att också i Åbo har post som skickas med svenska 
adresser svårt att hitta fram. Eftersom problemet är så utbrett verkar det snarast vara fråga om 
ett systemfel när korrekta svenska adresser ändras till finska. En förklaring på problematiken är 
att adresser förfinskats i befolkningsdataregistret. Om en förening vill köpa adresser är det 
endast möjligt att köpa finska adresser, även om föreningen är svenskspråkig. Folktinget följer 
med frågan.  
 
Folktinget uppvaktade minister Aki Lindén tillsammans med riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi och 

representanter för Kårkulla och Kommunförbundet. På mötet behandlades problemen med 

tolkningen av lagstiftningen som berör Kårkulla och det svenska specialuppdraget i Egentliga Finland.  

Det förefaller som om en del av de tvåspråkiga välfärdsområdena tolkar lagen på ett sätt som inte 

var avsikten när lagen skrevs.  Minister Lindén delade Folktingets syn. 

Folktinget mötte undervisningsminister Li Andersson förra veckan. Intresset är lamt vid 
ministeriet för att efterfölja skrivningarna i regeringsprogrammet ifråga om undervisningen i 
svenska och studentsvenskan. Folktinget bör uttala sig om detta via ett pressmeddelande. 
 
Enligt II vice ordförande Johan Kvarnström är det märkligt att en del skrivelser i 
regeringsprogrammet på utbildningssidan är väldigt viktiga medan andra inte anses vara lika 
viktiga. Han föreslog att Folktinget kunde samarbeta med Svenska nu för att främja 
svenskundervisningen i finska yrkesskolor och uttala sig tillsammans för att ge ytterligare tyngd 
åt frågan. Glädjande är att på flera håll få se Ålands 100-års självstyrelse firas. 
 
Folktingssekreterare Christina Gestrin konstaterade att det endast är en punkt som förverkligats 
gällande de svenska frågorna på utbildningssidan i regeringsprogrammet, det vill säga att en 
tjänsteman, Anna Kiiskinen, har anställts som ansvarig för den svenska utbildningsvägen. 
Folktinget deltog i en diskussion om främjandet av det andra inhemska språket och det visade sig 
att frågan om studentsvenskans återinförande inte kommer att förverkligas under 
regeringsperioden. Alla kommuner borde erbjuda A1-svenskan och minimiantalet elever för att 
kommunen ska erbjuda A1 svenska borde slopas.   
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Anton Nilsson framhöll att det är relevant att se Åland som ett exempel på en fredlig lösning på 
en farlig konflikt, inte minst med tanke på de tider vi lever i just nu. Ett av de första syftena med 
Folktinget var att lösa Ålandsfrågan, där Folktinget drev på självstyrelsen.  
 
Niklas Mannfolk och Anna Calden understödde förslaget om ett pressmeddelande.  Caldén 

konstaterade också att det finns en stor oro över vad som ska hända med den 
specialkompetens som idag finns hos Kårkulla då reformen genomförs. Det kommer att bli 
en utmaning avseende de språkliga aspekterna. 
 
Sandra Bergqvist påpekade att Kårkulla är en av de stora frågorna som bevakas i VPS-gruppen. 

Folktinget är också i ständig kontakt med välfärdsområdena och Kårkulla. Problemet nu är att 
tjänstemännen bereder uppbyggnaden av välfärdsområdenas verksamhet i rask takt utan att 
involvera politikerna i beredningen. Det råder även mycket missförstånd kring frågan. Det är alltså 
inte tänkt att bibehålla Kårkullas verksamhet intakt då Kårkulla samkommun upplöses, utan 
boendeverksamheten och andra tjänster i regionerna överförs till välfärdsområdena. Det viktiga är 
att hålla ihop specialkompetensen som idag finns inom Kårkulla. Denna kompetens utgörs av cirka 40 
personer varav en del fysiskt arbetar inom rådgivningsverksamheten i kommunerna. Folktingets 
tolkning av lagen är att dessa uppgifter ska överföras till ett kompetenscenter i Egentliga Finland. För 
att möjliggöra kompetenscentrets verksamhet krävs att denna kompetens hålls samlad så att 
personerna är administrativt sammanlänkade oberoende av om de fysiskt finns i Pargas eller i 
välfärdsområdena. Avgörande för denna funktions verksamhet är att de tvåspråkiga 
välfärdsområdena ingår ett samarbetsavtal om verksamheten och tjänsterna i kompetenscentret. 
 
Beslut: Diskussionen antecknas för kännedom 
 
§ 8. Ekonomi  
 
Folktingssekreterare Christina Gestrin informerar om det ekonomiska utfallet för januari-april 
2022, bilaga 2.   
 
Beslut: Informationen antecknas för kännedom 
  
§ 9. Uppföljning av beslut tagna på sessionen  
 
AU godkände på sitt möte den 31.5 en plan för ansvarsfördelningen av uppföljningen av 
motionsbeslut tagna på sessionen. Bilaga 3.  
 
Beslut: Styrelsen godkände AU:s förslag gällande ansvarsfördelningen för uppföljningen av 
motionsbesluten  
 
§ 10. Strategiarbetets och kommunikationsplanens fortsättning  
Arbetet med en kommunikationsstrategi har inletts under våren 2022. Johan Lindholm, ansvarig 
för kommunikation- och evenemang, ansvarar för arbetet.  
Utgående från framtidsstrategins centrala målsättningar görs under hösten en handlingsplan. 
Åtgärder definieras och en tidsplan för uppföljningen fastslås. Folktingets verksamhetsplan för 
åren 2023–2024 utarbetas under hösten 2022 och början av våren 2023. AU och styrelsen 
behandlar verksamhetsplanen som godkänns av sessionen 2023.  
Handlingsplanen och kommunikationsplanen ligger som grund för verksamhetsplanen.  
En översyn av styrdokumenten inleds hösten 2022 och fortsätter under våren 2023.  
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Beslut: Styrelsen godkände tidsplanen för utarbetandet av framtidsstrategins handlingsplan, 
kommunikationsplan och för Folktingets verksamhetsplan för år 2023–2024. 
 
§ 11. Folktinget på SuomiAreena 11-15.7.2022  
Maria Larma informerade om Folktingets program på SuomiAreena.  
 
Beslut: Informationen antecknas för kännedom 
 
§ 12. Svenska dagen år 2022  
Johan Lindholm gav en lägesbild över planeringen av Folktingets firande av Svenska dagen år 
2022.  
 
Beslut: Informationen antecknas för kännedom 
 
§ 13. Integrationsdagarna  
Stephanie Lindberg informerade om integrationsdagarna som ordnas den 26–27 september.  
 
Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom 
 
§ 14. Folktingssessionen år 2023  
AU föreslår för styrelsen att nästa session ordnas i Seinäjoki den 12–13 maj 2023. Genom att 
ordna sessionen på en finskspråkig ort ger Folktinget synlighet för det svenska i det finska 
Finland. Detta ingår som en målsättning i Folktingets framtidsstrategi.  
 
Beslut:  Styrelsen beslöt att sessionen nästa gång ordnas i Seinäjoki den 12–13 maj år 2023 
 
§ 15. Internationell verksamhet  
Anna Jungner-Nordgren gav en översikt över Folktingets internationella verksamhet.  
 
Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom.  
 
§ 16. Övriga ärenden  
 

• Christina Gestrin och Camilla Grundström träffade minister Li Andersson och 
statssekreterare Dan Koivulaakso den 8.6. En skrivelse med Folktingets 
ställningstaganden i aktuella utbildningspolitiska frågor överräcktes. Bilaga 4  

• Ett pressmeddelande om de uteblivna satsningarna i regeringsprogrammet, framförallt 
studentsvenskan, skickas ut.  

 
Beslut: Styrelsen antecknade informationen för kännedom 
 
§ 17. Anmälningsärenden  
 
• Folktinget på SuomiAreena den 11–15 juli i Björneborg 

• Folktinget deltar med program i Östersjödagen den 25 augusti i Helsingfors 

• Folktinget deltar med program i Bokmässan i Göteborg den 22–23 september.  

• Folktinget arrangerar Integrationsdagarna den 26-27 september i Helsingfors/digitalt i 

samarbete med Bildningsalliansen m.fl. 
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§ 18. Följande möte  

 
Beslut: Följande styrelsemöte hålls den 18.10 klockan 14.30.  
 

§19. Mötet avslutas 

Mötet avslutades av ordförande klockan 13.10.  

 

 

 

Sandra Bergqvist  

Ordförande 

 

 

Anna Caldén    Roberth Sjöström 

Protokolljusterare   Protokolljusterare 

 

 

 

Stephanie Lindberg 

Sekreterare  
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