STYRELSEPROTOKOLL 2/2017
Protokoll fört vid Svenska Finlands folktings styrelsemöte 14.6.2017 kl. 11.00 i riksdagen.

Närvarande:
Ordinarie

Ersättare

Ordförande
Thomas Blomqvist, sfp

(x)

Anders Adlercreutz

Vice ordförande
Jacob Storbjörk, sdp
Jonny Andersen, Åland

(x)
(x)

Nils-Johan Englund
Ingrid Johansson

Styrelsemedlemmar
Thorolf Sjölund, saml
Joonas Leppänen, vf
May-Gret Axell, kd
Lena Sjöberg, gröna
Karl-Mikael Grimm, c
Nina Lindroos-Holmström, sdp
Carita Henriksson, sdp
Jaan Siitonen, sfp,
Christel Liljeström, sfp
Jan-Erik Eklöf, sfp
Kjell Wennström, sfp
Patrick Ragnäs, sfp
Ulla Salmenheimo-West, sfp
Tanja Nyman, sfp
Camilla Wikman, sfp

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(-)
(-)

Ted Apter
Birgitta Gran
Hanna-Kaisa Simojoki
Tuula Närvä
Hanna Karlsson
Veronica Kalhori
Viktor Kock
Åsa Myrberg
Thomas Rosenberg
Mikael Nylund
Inger Wretdal
Stefan Mannsén
Mathias Skytte
Birgitta Olsson
(x)
Brita Brännbacka-Brunell (x)

Närvarande tjänstemän:
Camilla Grundström
Stina Heikkilä
Maria Larma
Stephanie Lindberg
Erik Munsterhjelm
Markus Österlund, sekreterare
§1. Mötet öppnas
Ordförande Thomas Blomqvist öppnade mötet kl. 11.15.

§2. Stadgeenlighet och beslutförhet
Konstaterades att mötet är stadgeenligt sammankallat och beslutfört.
§3. Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Christel Liljeström och Jacob Storbjörk.
§4. Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med ändringen att §5. Allmänpolitisk diskussion flyttas till att
behandlas som sista ärende innan mötet avslutas.
§5. Allmänpolitisk diskussion
Karl-Mikael Grimm lyfte upp vikten av att bevaka att det finns svenskspråkig representation
i det nationella organet som övervakar implementeringen av FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning.
Jan-Erik Eklöf lyfte upp problematiken med att de nuvarande minoritetsnämnderna vid
sjukvårdsdistrikten kommer att förvandlas till påverkansorgan i de nya landskapen, och
därmed få mindre inflytande. Thomas Blomqvist kommenterade och sade att Folktinget har
lyft upp den här frågan i flera utlåtanden och också i höranden i riksdagen och där krävt att
påverkansorganen i landskapen måste bli nämnder med konkreta befogenheter.
Kjell Wennström poängterade vikten av väl fungerande tvåspråkiga vårdcentraler och sade
att det är viktigt att vi på svenskt håll är proaktiva.
§6. Tillsättande av arbetsutskott och utskott som sessionen beslutat om
Styrelsen fick i fullmakt av sessionen i Hangö 12–13.5.2017 att bestämma storleken på
utskotten och att utse dess medlemmar. Efter diskussion utsåg styrelsen medlemmarna till
utskotten.
Beslut:

Folktingets styrelse valde följande personer till utskottsmedlemmar.

AU (9 medlemmar)
Presidiet + två styrelseledamöter + utskottsordförandena
Thomas Blomqvist
Jacob Storbjörk
Jonny Andersen
Mats Brandt
Inger Östergård
Elin Blomqvist
Kenneth Stambej
Christel Liljeström
Joonas Leppänen

SFP
SDP
Åland
SFP
SDP
SFP
SFP
SFP
VF

Förvaltningsutskottet (11 medlemmar + 2 sakkunniga)
Mats Brandt, ordförande
Mia Wikström

SFP
SFP

Stina Michelson
Hans Snellman
Mikael Gerkman
Hanna Karlsson
Christina von Hertzen
Fredrik Rönnlund
Ted Apter
Jonas Heikkilä
Sandra Bergqvist
Ida Sulin (sakkunnig)
Siv Sandberg (sakkunnig)

SFP
SFP
SDP
SDP
Åland
VF
Saml
Gröna
Finlands Kommunförbund
Finlands Kommunförbund
Åbo Akademi

Utbildningsutskottet (11 medlemmar + 2 sakkunniga)
Elin Blomqvist, ordförande
Peter Mattjus
Runa Ismark
Christer Rosengren
Elisabeth Helander
Rebecca Åkers
Göte Wine
Jan Otto Andersson
Lena Sjöberg
Petri Mäntysaari
May-Gret Axell
Gun Oker-Blom (sakkunnig)
Minna Lindberg (sakkunnig)

SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SDP
Åland
VF
Gröna
Saml
KD
Utbildningsstyrelsen
Finlands Kommunförbund

Social- och hälsopolitiska utskottet (11 medlemmar)
Marie-Bergman Auvinen
Mona Rönnholm
Mikael Gädda
Marcus Suojoki
Inger Östergård, ordförande
Dan-Anders Wentus
Camilla Andersson
Monika Arnö
Per-Elof Boström
Tuula Närvä
Marianne Falck

SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SDP
Åland
VF
Saml
Gröna
C

Kultur- och medieutskottet (11 medlemmar)
Kenneth Stambej, ordförande
Glenn Lindholm
Anna Luhtasela
Thomas Karv
Johan Kvarnström
Johanna Överfors

SFP
SFP
SFP
SFP
SDP
SDP

Elias Lindström
Vera Sui
Mona Lehtonen
Veera Hellman
Hanna-Kaisa Simojoki

Åland
VF
Gröna
Saml
KD

§7. Uppföljning av Folktingets session 12–13.5.2017
Folktingssekreterare Markus Österlund gick i genom de beslut som fattades i samband med
sessionen i Hangö och presenterade ett förslag till uppföljning och implementering.
Beslut:

Styrelsen beslutade om följande uppföljning och implementering:

Verksamhetsplanen
Styrelsen och AU ansvarar för uppföljningen och implementeringen.
Resolutionen
Styrelsen och AU ansvarar för uppföljningen och implementeringen.
Motioner
Motion 1 om en omfattande jour till Vasa hänsköts till social- och hälsopolitiska utskottet.
Motion 2 om de svenskspråkigas behov måste tryggas i organiseringen av framtidens
tillväxttjänster hänsköts till förvaltningsutskottet.
Motion 3 om valbarheten till Folktinget följs upp av styrelsen och dess arbetsutskott.
Motion 4 om behovet av ett klarläggande ifråga om kunskapsläget och strategierna när det
gäller tvåspråkiga skollösningar hänsköts till utbildningsutskottet.
Motion 5 om att utveckla översättar- och tolkutbildning för att garantera ett tvåspråkigt
Finland hänsköts till utbildningsutskottet.
Motion 6 om underlåtenhet att följa språklagstiftningen hänsköts till förvaltningsutskottet.
§8. Folktingets arbetsordning
Markus Österlund presenterade den nuvarande arbetsordningen för Folktingets styrelse och
utskott som godkändes vid Folktingets styrelsemöte 12.3.2013. Han konstaterade att det är
upp till den nya styrelsen huruvida den vill förnya eller revidera arbetsordningen.
Beslut:

För kännedom

§9. Ekonomi
Markus Österlund presenterade mellanbokslutet för januari-maj 2017. Han konstaterade att
ekonomin är i balans och i linje med budgeten. Den största skillnaden jämfört med
motsvarande period 2016 är att personalkostnaderna är lägre.
I diskussionen ställdes frågan om den personalstyrka som finns på kansliet är tillräcklig med
tanke på de utökade uppgifter som Folktinget har. Man efterlyste också en periodisering av

utgifterna för att därmed underlätta uppföljningen av det ekonomiska läget och styrelsen fäste
uppmärksamhet på att AU noggrant följer upp ekonomin.
Beslut:

För kännedom

§10. Svenska dagen och Svenska veckan 2017
Informatör Stina Heikkilä berättade att Svenska dagen i år har ett speciellt fokus på Finlands
100-årsjubileum. Det blir huvudfest på Svenska Teatern i Helsingfors och regionala fester i
Åbo konserthus och i Schaumansalen i Jakobstad. Förhandlingar förs för att televisera
huvudfesten i samarbete med Parad Media och Efter Nio-programmet. Måndagen då Svenska
dagen firas ska vara en folkfest där alla kan vara delaktiga i firandet.
Projektkoordinator Maria Larma berättade i korthet om planeringen av Svenska veckan.15
orter är med i det nätverk som Folktinget koordinerar.
§11. Finlandsarenan i samarbete med Suomi Areena/Pori Jazz
Projektkoordinator Maria Larma berättade att Folktinget koordinerar ett digert program på
svenska i Björneborg 10–14.7.2017. Folktinget kommer att ha en egen diskussion som riktar
in sig på framtiden och diskuterar recept för ett framgångsrikt Finland. I diskussionen deltar
Thomas Blomqvist, Pekka Lundmark, Peter Vesterbacka och Jenny Wolfram. I den
finlandssvenska paviljongen, som går under namnet Café Svenskfinland, samarbetar
Folktinget med Ålands landskapsregering, Folkhälsan, Marthaförbundet och Svenska
litteratursällskapet. Folktinget fortsätter också samarbetet med Pori Jazz och erbjuder tre
konserter med fritt inträde.
§12. Övriga ärenden
Internationellt
Markus Österlund berättade att han har deltagit i det europeiska nätverket NPLDs (Network
to Promote Linguistic Diversity) styrelsemöte och årsmöte som ordnades i Val di Fassa,
Italien (7-9.6). Som värd för årskongressen, som samlade ett femtiotal europeiska deltagare,
stod det ladinska förvaltningsområdet i norra Italien.
Övrigt
Jaan Siitonen föreslog att den nya styrelsen kunde samlas till en strategikväll. Markus
Österlund understödde idén och sade att den nya styrelsen ofta har haft ett längre möte på
hösten och ibland kombinerat styrelsemötet med en resa t.ex. till Åland. Han föreslog att
kansliet utreder frågan i samråd med styrelsens ordförande.

§13. Anmälningsärenden
Press och pressmeddelanden
21.4.2017

Pressmeddelande: Ett nytt Folkting har utsetts.

13.5.2017

Pressmeddelande: Folktingets nya styrelse.

13.5.2017

Pressmeddelande: FOLKTINGET: Regeringen, välj inte bort framtidsmöjligheterna
(resolution från sessionen).

Utlåtanden
22.3.2017

Mellanrapport - parlamentariska arbetsgruppen: projektet Framtidens kommun.

23.3.2017

Tingsrättsreformen i grundlagsutskottet.

23.3.2017

Lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.

24.3.2017

Social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i grundlagsutskottet.

28.3.2017

Lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården.

28.3.2017

Komplettering av propositionen med förslag till lag om produktion av social- och
hälsotjänster.

4.4.2017

Landskapsreformen i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, tema: arbetskraftsservicen i
landskapsreformen.

12.4.2017

Lag om ändring av lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

13.4.2017

Komplettering av lagutkastet om finansieringen av landskapen.

26.4.2017

Social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i förvaltningsutskottet.

2.5.2017

Social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i social- och hälsovårdsutskottet.

16.5.2017

Ändring av universitetslagen och yrkeshögskolelagen samt förslag till lag om införande
av en lag om ändring av universitetslagen.

31.5.2017

Valfriheten samt social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i grundlagsutskottet.

2.6.2017

Valfriheten samt lag om produktion av social- och hälsotjänster samt social- ochhälsovårds- och landskapsreformen i social- och hälsovårdsutskottet.

5.6.2017

Lag om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning, försök med att
utvidga språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket.

Höranden
28.3.2017

Social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i grundlagsutskottet. Markus Österlund
och Erik Munsterhjelm deltog.

4.4.2017

Landskapsreformen i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, tema: arbetskraftsservicen i
landskapsreformen. Erik Munsterhjelm deltog.

2.5.2017

Social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i social- och hälsovårdsutskottet.
Markus Österlund och Erik Munsterhjelm deltog.

31.5.2017

Valfriheten samt social- och- hälsovårds- och landskapsreformen i grundlagsutskottet.
Markus Österlund och Erik Munsterhjelm deltog.

2.6.2017

Valfriheten samt lag om produktion av social- och hälsotjänster samt social- ochhälsovårds- och landskapsreformen i social- och hälsovårdsutskottet. Markus Österlund
och Erik Munsterhjelm deltog.

Tal och seminarier
18.4.2017

Erik Munsterhjelm höll föreläsning om social- och- hälsovårds- och landskapsreformen
i Sfp:s social- och hälsovårdsutskott.

3.5.2017

Språk, studier och yrke – snabbspår till integration, Lilla Parlamentet. Markus
Österlund och Stephanie Lindberg deltog.

16.5.2017

Camilla Grundström besökte Karis Rotary klubbs möte och berättade om Folktingets
verksamhet.

6.6.2017

Erik Munsterhjelm höll föreläsning om valfrihetslagstiftningen för Kårkulla i Ekenäs.

8.6.2017

Är integrationsspråket individens, kommunens eller statens val? Kommunförbundet,
Stephanie Lindberg deltog.

Möten
28.3.2017
11.4.2017
19.4.2017
8.5.2017
23.5.2017
31.5.2017
2.6.2017
12.6.2017

Mandatfördelningsnämndens möte.
Mandatfördelningsnämndens möte.
Mandatfördelningsnämndens möte.
Integrationsarbetsgruppens möte.
Utbildningsutskottets möte.
Social- och hälsopolitiska utskottets möte.
Integrationsarbetsgruppens möte.
Rundabordsdiskussion kring yrkesutbildningsreformen med riksdagsledamot Sari
Multala som inledare.

Övrigt
4.4.2017

Regionförvaltningsverket utförde en arbetsskyddsinspektion vid Folktinget. Markus
Österlund och Camilla Grundström deltog i inspektionen.

5.4.2017

Stina Heikkilä och Camilla Grundström tog emot en grupp studerande från Åbo
handelshögskola.

7.4.2017

Markus Österlund och Stina Heikkilä hade möte med Johan Aaltonen från Yle och
Henrik Lindberg från Parad media om produktion och sändning av Svenska dagens
huvudfest i Helsingfors 6.11.2017.

28.4.2017

Stina Heikkilä besökte Campus Allegro/Schaumansalen i Jakobstad och inledde
planerna på den österbottniska Svenska dagen-festen.

3.5.2017

Erik Munsterhjelm deltog i info-tillfälle gällande landskapsreformens andra fas i Vasa.

11.5.2017

Erik Munsterhjelm deltog i ett seminarium på Hanaholmen om valfrihet i vården.

11.5.2017

Markus Österlund och Erik Munsterhjelm deltog i Svenska reformgruppens möte.

11.5.2017

Camilla Grundström, Maria Larma och Stina Heikkilä tog emot en besöksgrupp från
Borås.

16.5.2017

Erik Munsterhjelm deltog i Taitaja2017-mässan där Folktinget arrangerade en programhelhet gällande svenska språket i inom social- och hälsovården.

17.5.2017

Erik Munsterhjelm deltog i diskrimineringsombudsmannens funktionshinder-sektions
möte.

22.5.2017

Markus Österlund deltog i ett seminarium som ordnades av CMI och The Elders Group
med anledning av president Martti Ahtisaaris 80-årsdag.

22.5.2017

Stina Heikkilä deltog i planeringsmöte i Mariehamn inför Alandica debatt 13–
14.6.2018.

24.5.2017

Markus Österlund deltog i delegationsmötet för Finland 100.

1.6.2017

Erik Munsterhjelm deltog i Sote-förändringsledarnas diskussionstillfälle i Borgå.

1.6.2017

Markus Österlund deltog i Hanaholmens återinvigning.

5.6.2017

Markus Österlund deltog i ett arbetsgruppsmöte som dryftar Lagmansgårdens framtid.

10.6.2017

Markus Österlund representerade Folktinget på SFP:s partidag.

12.6.2017

Markus Österlund träffade biskop Björn Vikström och professor Henrik Meinander för
att diskutera ett seminarium med anledning av händelserna 1918.

Internationellt
7.4.2017

Markus Österlund träffade och redogjorde för svenskans ställning för en grupp
valobservatörer från Europarådet.

4.5.2017

Markus Österlund besökte Sveriges riksdag och höll ett anförande i seminariet
Internordisk språkförståelse som ordnades av Nordiska rådets grupp i riksdagen.

7-9.6.2017

Markus Österlund deltog i NPLD:s styrelsemöte och årsmöte i Val di Fassa, Italien.

§14. Följande möte
Följande möte hålls i slutet av september eller i början av oktober. Tidpunkt meddelas så fort
som möjligt.

§15. Mötet avslutas
Mötet avslutades kl. 13.10.
Thomas Blomqvist
ordförande

Markus Österlund
sekreterare

Christel Liljeström
protokolljusterare

Jacob Storbjörk
protokolljusterare

