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§1. Mötet öppnas
Ordförande Sandra Bergqvist öppnade mötet klockan 12.03.
§2. Stadgeenlighet och beslutsförhet
Beslut:

Konstaterades att mötet var stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§3. Val av protokolljusterare
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Tanja Nyman och Lena Sjöberg.

§4. Godkännande av föredragningslistan
Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5. Protokoll från föregående möte
Beslut:

Protokollet från mötet 7.12.2020, bilaga 1, godkändes.

§6. Allmänpolitisk diskussion
Folktingsordförande Sandra Bergqvist öppnade diskussionen och konstaterade att ganska mycket
kretsar kring social- och hälsovårdsreformen. Folktinget och Kommunförbundets VPS-arbetsgrupp
håller på att ta fram en slags handbok för att stöda de tvåspråkiga välfärdsområdena när de bereder
sin svenskspråkiga verksamhet. Materialet riktar sig också särskilt till Egentliga Finland, som har
ansvar att samordna ett samarbetsavtal om vissa svenska social- och hälsovårdstjänster. Folktinget
och Kommunförbundet har i samförstånd med social- och hälsovårdsministeriet utarbetat ett utkast
till stödmaterial. Bergqvist konstaterade att det här stödet för välfärdsområdena är en av de
viktigaste frågorna för tillfället, eftersom vårdreformen är den största reform som planeras i modern
tid. Stödmaterialet kommer att presenteras på ett webbinarium i maj.
Revideringen av Yle-lagen är också aktuell. Vad får Yle göra i framtiden och hur påverkar det den
svenska verksamheten? Bergqvist konstaterade att det i tider av osäkerhet är viktigt att ha tillförlitlig
media också på svenska.
Hur den förlängda läroplikten utfaller på svenska är en annan viktig fråga, likaså tillgången till
kvalitativa lärresurser på svenska som lyftes fram i Gun Oker-Bloms utredning om den svenskspråkiga
utbildningen i Finland.
Patrick Ragnäs lyfte frågan om landskapsskatt till diskussion och frågade hur finansieringen av
välfärdsområdena ska skötas, då landskappsskatt inte ingår i reformförslaget.
Bergqvist svarade att en parlamentarisk arbetsgrupp har behandlat frågan om landskapsskatt och
konstaterat att det inte finns understöd för en sådan finansieringsmodell, om områdenas uppgifter
endast omfattar social- och hälsovården och räddningsväsendet. En viss andel av kommunalskatten
kommer att kapas och i stället riktas till välfärdsområdena enligt en komplicerad fördelningsnyckel.
Om välfärdsområdenas pengar inte räcker till, kan staten skjuta in medel. Finansieringsmodellen
kommer senare att utvärderas.
Barbro Kloo kommenterade att välfärdsområdena drabbas olika av finansieringsmodellen, men att
områdena helt enkelt bör göra rätt saker på rätt sätt, så att det ger ekonomisk bärkraft.
Bergqvist kommenterade att finansieringsmodellen förenklat sett leder till att de områden som
hittills satsat mycket på det preventiva nu bestraffas. Nu är det viktigt att noggrant gå genom

siffrorna och se till att de olika beräkningarna är gjorda på samma grunder i de olika områdena. Detta
arbete pågår hela tiden och finansieringsmodellen kommer att diskuteras mycket ännu.
Barbro Kloo frågade om tidtabellen för vårdreformen håller.
Bergqvist svarade att arbetet pågår i nästan samtliga riksdagsutskott. Troligtvis bli utskottsarbetet
klart under vårperioden.
Beslut:

Styrelsen antecknade diskussionen för kännedom.

§7. Val av ny medlem i social- och hälsopolitiska utskottet
Christina Gestrin konstaterade att bytet av medlem i praktiken redan genomförts, men styrelsen bör
fatta det formella beslutet och utse ny medlem.
Beslut:

Styrelsen valde Carina Eriksson från Åland till ny medlem i social- och hälsopolitiska
utskottet för den återstående perioden

§8. Verksamhetsberättelse 2020
Christina Gestrin presenterade verksamhetsberättelsen utgående från bilaga 2.
Beslut:

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen i enlighet med bilaga 2.

§9. Bokslut 2020
Christina Gestrin redogjorde för bokslutet för 2020, bilaga 3 a och bilaga 3b.

Statsbidraget höjdes år 2020 till 773 000 euro. Med statsbidraget får Folktinget täcka 80% av
verksamhetskostnaderna som uppstår av den ordinarie verksamheten. För att kunna
använda hela statsunderstödet måste Folktinget kunna täcka 20% av
verksamhetskostnaderna utöver de kostnader som finansieras med statsbidraget med annan
finansiering. Folktingets verksamhet var aktiv trots coronapandemin, men p.g.a. att en del
verksamhet inte kunde förverkligas har statsbidraget inte kunnat användas fullt ut.
Den största utgiftsposten i den ordinarie verksamheten är personalkostnader som uppgick
till 581 444 euro. Övriga kostnader i den ordinarie verksamheten uppgick till 540 217 euro.
Intäktssidan bestod av allmänna bidrag på sammanlagt 935 573 euro. Resultaträkningens
visar att räkenskapsperiodens överskott blev 142 euro. I balansräkningen kan särskilt noteras
att de materiella tillgångarna ökat som en följd av att nya datorer och mötesteknik
anskaffats till folktingskansliet. Då räkenskapsårets vinst lades till den balanserade vinsten
från tidigare räkenskapsår uppgick det egna kapitalet till 25 385 euro.
De största kostnaderna under projektverksamheten bestod av utgifter för svenska dagen och
svenska veckan. Utgifter uppkom också av framtagandet av en ny statistisk rapport och
tryckningskostnaderna för Folktingets 100-års jubileumsbok. Projektverksamhetens
underskott blev 86 000 euro.
På intäktssidan finns Folktingets statsbidrag, stödet från Folktingets garanter, kommunernas
bidrag och stödet från Kulturfonden. För svenska veckan och svenska dagen erhölls också
stöd av Kulturfonden och . Erhållna bidrag för SuomiAreenan finns bokförda som

resultatregleringar då de inte kunde p.g.a coronapandemin. Dessa stöd hade beviljats av
stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne och SLS.
Beslut:

Styrelsen godkände bokslutet för 2020 i enlighet med bilaga 3a och 3b.

§10 Uppdaterad verksamhetsplan 2021–2022
Christina Gestrin konstaterade att styrelsen godkände verksamhetsplanen 2021–2022 på mötet i
december, men att den uppdaterats utgående från att kommunalvalet flyttats fram till 13.6.2021.
Beslut:

Styrelsen beslöt godkänna den uppdaterade verksamhetsplanen för 2021–2022 i
enlighet med bilaga 4.

§11. Folktingets digitala session 23.4.2021
Christina Gestrin konstaterade att beslutet att flytta kommunalvalet till 13.6.2021 påverkar
Folktingets session. Enligt Folktingets stadgar bör ordinarie session hållas inom maj månad. Gestrin
berättade vidare att AU beslöt 11.3.2021 föreslå för styrelsen att en digital session hålls 23.4.2021 för
att behandla de ärenden en ordinarie session bör ta ställning till och som är möjliga att besluta om i
rådande situation. Mandatperioden för nuvarande styrelse och utskott förlängs och en extra session
ordnas digitalt efter att kommunalvalet hållits. Vid den extra sessionen väljs styrelseledamöter och
deras personliga ersättare samt fastställs antalet fasta utskott, antal medlemmar och ersättare i
dessa.
Föredragningslista, mötes- och valordning
Under mötet föreslogs inga ändringar till föredragningslista, mötes- och valordning i bilaga 5.
Motionssvar, bilaga 6.
Motion 1
Ingen diskussion.
Motion 2
Ingen diskussion.
Motion 3
Jaan Siitonen berättade att vissa hus/delar av Hälsobyn (Terveyskylä) inte alls finns på svenska.
Exempelvis är funktionen som möjliggör nätterapier enspråkigt finsk. Det finns också få
nätterapeuter som kan använda svenska. HUS är medveten om detta och Siitonen uppmanade
Folktinget att trycka på så att översättningsarbetet och rekrytering av svenskkunniga nätterapeuter
går snabbare.
May-Gret Axell ansåg att svaret var bra formulerat. Frågan är viktig nu i coronatider, då många har
det särskilt svårt.
Barbro Kloo konstaterade att motionen är mycket viktig och att det finns problem med tillgång till
svenskkunnig personal i hela landet. I Vasa sjukvårdsdistrikt saknas psykiatrer och det verkar som om
det är få som specialiserar sig inom psykiatrin. Språket är viktigt inom psykvården, eftersom språket
utgör arbetsverktyget.
Jan-Erik Eklöf betonade att digitala tjänster också är viktiga inom ungdomspsykiatrin, vilket kan vara
bra att beakta då Folktinget arbetar vidare med motionen. Han konstaterade vidare att det största
problemet är att det inte finns tillräckligt med svenskkunnig personal att rekrytera.

Stephanie Lindberg berättade att Folktinget fått in en språkskyddsanmälan om ungdomspsykiatrin i
HUS. I sitt svar berättade HUS att det inte finns efterfrågan på nätterapi på svenska, att de slutat
marknadsföra det svenska alternativet. Efter att Folktinget kontaktade dem lovade de börja
marknadsföra det svenska alternativet igen.
Tanja Nyman konstaterade att det är ett bra tema och ett bra arbete, samt betonade
skolhälsovårdens roll och betydelsen av att det finns en kontinuerlig vårdkontakt för den unga.
Sandra Bergqvist föreslog ett tillägg om det digitala i att-satserna och i brödtexten i motionssvaret,
vilket understöddes av Jan-Erik Eklöf.
Styrelsen omfattade det kompletterade förslaget.
Motion 4:
Ingen diskussion.
Motion 5:
Patrick Ragnäs har kontaktats av motionärerna som meddelat att de inte är nöjda med
motionssvaret.
Sandra Bergqvist berättade att hon också kontaktats, men faktum är att tittarsiffrorna varit väldigt
låga och att prioriteringar måste göras.
May-Gret Axell, Birgitta Gran och Sandra Bergqvist föreslog att ett tillägg om att Folktinget för en
dialog med Yle fogas till texten.
Anna Jungner-Nordgren föreslog att följande mening fogas till texten: ”Folktinget för även i
fortsättningen en dialog med svenska Yle om utbudet av public service-tjänster på svenska”.
Styrelsen omfattade det kompletterade förslaget.
Beslut:

Styrelsen godkände föredragningslistan och mötes- och valordningen för Folktingets
session 23.4.2021, bilaga 5, samt de uppdaterade motionssvaren i enlighet med bilaga
6.

§12. Extra session
Enligt 5 § 2. i Folktingets stadgar: ”Folktinget kan vid behov sammanträda till extra session om
styrelsen anser det nödvändigt för behandling av brådskande ärenden.” Enligt Arbetsutskottets
beredning föreslås för styrelsen att Folktinget arrangerar en extra session efter att kommunalvalet
arrangerats. AU ansåg att det nya Folktinget ska välja den nya styrelsen; ny styrelseordförande, två
vice ordförande och bestämma antalet fasta utskott.
Beslut:

Styrelsen beslöt att en extra session arrangeras efter att kommunalvalet har hållits och
ett nytt folkting har utsetts.

§13. SuomiAreena 2021
Maria Larma redogjorde för nuläget med evenemanget SuomiAreena. SuomiAreena arrangeras i år
12–16.7 som ett hybridevenemang med diskussioner både i Björneborg och Helsingfors. De kan ses
på MTV och på nätet.
Folktinget deltar med en diskussion om ungas nätmobbning på en utescen i Helsingfors onsdagen
den 14 juli. Klockslaget är ännu öppet. Samma dag ordnar SFP och Vänsterförbundet sina
partidebatter i Helsingfors.

Larma uppmanade styrelsen att höra av sig till henne ifall den har idéer på infallsvinkel/ frågor man
vill ha besvarade om nätmobbning.
Beslut:

Styrelsen antecknade informationen för kännedom.

§14. Folktingets internationella verksamhet
Anna Jungner-Nordgren redogjorde i korthet för hur Folktingets internationella verksamhet har sett
ut tidigare. Folktinget får ofta förfrågningar om att berätta om den finländska modellen för en
fungerande tvåspråkighet i olika internationella sammanhang och är sakkunnig då delegationer
besöker Finland. Folktinget har ett brett fält av samarbetspartners i sin internationella verksamhet,
bland andra riksdagen, utrikesministeriet, Europaparlamentet, ambassader och CMI. Folktinget har
också aktivt varit med i rapporteringsprocesserna kring Europarådets två konventioner som gäller
språk och minoriteter.
Folktinget är medlem av NPLD och medlemskapet har varit givande. Jungner-Nordgren samarbetar
för tillfället även med en annan organisation, FUEN, kring en konferens om minoriteterna och
språkgrupperna i Norden, samt det mervärde som de utgör för de nordiska ländernas ekonomi. FUEN
och NPLD kompletterar varandra väl och det finns skäl vara aktiv i båda organisationerna.
Det nordiska samarbetet är av speciell vikt för Folktinget och Jungner-Nordgren jobbar nu aktivt med
att knyta nya kontakter och hitta samarbetsytor med t.ex. RSKL (Ruotsinsuomalaisten keskusliitto),
Sverigefinska delegationen, Finlandsinstitutet och FRIS (Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige).
Beslut:

Styrelsen antecknade informationen för kännedom.

§15. Övriga ärenden
Styrgruppen för Nationalspråksstrategin tillsatt
Styrgruppen för Nationalspråksstrategin har tillsatts. Gruppen leds av statsminister Sanna Marin.
Gruppens mandat sträcker sig fram till utgången av 2021. Folktinget representeras av Christina
Gestrin.
Landsbygdspolitiska rådet tillsatt
Folktinget representeras av Christina Gestrin, som ersättare fungerar Ann-Sofi Backgren.
VPS stödmaterialet, bilaga 7.
Johanna Lindholm redogjorde för det bifogade utkastet till stödmaterial för beredningen av de
tvåspråkiga välfärdsområdena, som också nämndes i den allmänpolitiska debatten. Det finns
möjlighet att kommentera utkastet inom mars månad.
Jan-Erik Eklöf inflikade att HUS minoritetsspråksnämnd ska behandla frågan på sitt nästa möte och
tillade att HUS har ett nytt tvåspråkighetsprogram. Namnet förtydligar att programmet handlar om
finska och svenska och inte andra språk.
Beslut:

Styrelsen antecknade informationen och bilaga 7 för kännedom.

§16. Anmälningsärenden
Beslut:

Styrelsen antecknade bilaga 8 för kännedom.

§17. Följande möte
Beslut:

Styrelsen beslutade inte om tidpunkt för följande möte.

§18. Mötet avslutas
Mötet avslutades klockan 14.00.
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