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1. INLEDNING 
 

Verksamhetsåret går till historien då läget med Coronapandemin färgat såväl partiets verksamhet 

som det övriga politiska beslutsfattandet. Frågan om huruvida kommunalvalet skulle kunna hållas 

planenligt i april färgade diskussionerna under vintern. Den 6 mars enades åtta av nio 

riksdagspartier om att kommunalvalet behöver senareläggas till den 13 juni på grund av 

Coronapandemin. Riksdagen godkände senare beslutet som fattats på rekommendation av 

Institutet för hälsa och välfärd.   
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För partiet organisatoriskt har ett starkt fokus legat på att förbereda sig inför det stundande 

kommunalvalet. Särskilt kan nämnas satsningarna i Samkretsen att nå ut med kandidater på orter 

där SFP traditionellt inte nominerat kandidater. Målsättningen att öka antalet kommuner med 

SFP-kandidater från 52 kommuner år 2017 till minst 60 kommuner kunde nås i ett tidigt skede 

och SFP ställer i det här valet upp kandidater i hela 64 kommuner vilket med marginal är den 

största delen av Finlands kommuner någonsin.  Även det faktum att SFP kan nominera en full 

lista (127 kandidater) i Helsingfors är enastående och värt att notera. 

 

Under verksamhetsåret har verksamheten fortskridit så normalt som möjligt trots att 

Coronapandemin inneburit att verksamheten så gott som uteslutande hållits virtuellt. Välbesökta 

seminarier och utbildningar har långt kunnat kompensera den normala verksamheten. Då det 

gäller de interna mötena har de så gott som uteslutande hållits på distans i enlighet med gällande 

rekommendationer.  

 

Historiskt är att partikansliet flyttade i början av december 2020 från Simonsgatan 8 till 

Georgsgatan 27 tillsammans med Svensk Ungdom, Svenska kvinnoförbundet, Svenska 

Bildningsförbundet och Svenska Kulturfonden. Vårt nya kansli är den fjärde fasta egna adressen 

under vår 115 åriga historia. Georgsgatan 27 som Amos Anderson lät bygga som hem åt sig 

färdigställdes 1913 och fungerade senare som Amos Andersons konstmuseum. Efter att 

ovannämnda organisationer nu flyttat in i huset tillsammans med Luckan så utgör adressen 

Georgsgatan 27 åter ett svensk rum i Helsingfors.  

 

En annan historisk händelse under året var att den nya historiken om Svenska folkpartiet kunde 

lanseras i början av december. Historiken som omspänner tidsperioden 1970–1995 är skriven av 

Torbjörn Kevin och det är glädjande att vi nu har kunnat ta del av detta verk. Kevins insats att 

fånga en så lång och mångsidig tidsepok i partiets historia mellan två pärmar är hedervärd.  

 

Under året har också många administrativa förändringar skett så som en förnyelse av partiets 

medlemsregister. Även medlemstidningen Medborgarbladet har fått ett nytt utseende. Så 

sammanfattningsvis kan konstateras att året medfört stora förändringar och mycket förnyelse för 

SFP. Efter en ovanligt lång period utan val så stundar nu kommunalvalet, varefter vi eventuellt 

har ett landsskapsval vintern 2022. Sedan väntar igen riksdagsval 2023, presidentval vintern 2024 

och EU-val sommaren 2024. Men SFP står redo för det som komma skall. 

 

2. PARTIDAGEN 

 
Coronapandemin tvingade även att partidagen arrangerades på ett nytt sätt. På grund av en 

temporär lagändring möjliggjordes det att mötesdatumet för partidagen kunde flyttas till 26 

september 2020. Även på grund av corona pandemin ordnades partidagen som ett hybridmöte. 



3 
 

Partidagens mötesplats var i Vanda, Scandic Helsinki Aviacongress. På plats i Vanda deltog 74 

delegater, medan 135 delegater deltog på distans. Totalt 209 delegater. På plats fanns även 

riksdagsledamöter, partifullmäktigeledamöter, personal och media. 

Partidagen live-sändes såsom tidigare år, varför ex åhörare och gäster inte var inbjudna till 

partidagsplatsen. 

Partidagen arrangerades som ett endagsmöte, och därmed ordnades varken staden traditionella 

mottagning på fredagen eller partidagsmiddag på lördagen. Likaså hölls ingen partidagsandakt 

eller kransnedläggning på söndagen. 

Partidagen inleddes på lördagsmorgon med en öppningsceremoni bestående av partiordförande 

Anna-Maja Henrikssons linjetal, Vanda stads hälsning framförd av stadsdirektör Ritva Viljanen 

samt musikframföranden av Nicole Vikatmaa och Tove Ljunqvist. 

Av följande framfördes videohälsningar till partidagen: 

Europaparlamentariker Nils Torvalds 

Centerpartiets (Sverige) partiledare Annie Lööf 

ALDE Party President Hans van Baalen 

Cecilia Malmström 

Storbritanniens ambassadör Tom Dodd 

YABLAKO Party President Nikolai Rybakov 

Folktingets ordförande Sandra Bergqvist framförde en hälsning på plats på partidagen. 

Den allmänpolitiska debatten inleddes av Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders 

Adlercreutz samt minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist. 

I den allmänpolitiska debatten hölls 53 inlägg. 

Partidagen behandlade 50 motioner. 

Partidagen valde enhälligt Anna-Maja Henriksson till partiordförande för verksamhetsåret 2020–

2021.Till vice ordförande för verksamhetsåret 2020–2021 valdes enhälligt Sandra Bergqvist, Silja 

Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström.  

 

Partidagen valde även ett nytt partifullmäktige bestående av partiets presidium och 46 ledamöter 

med personliga ersättare inklusive representation från de registrerade medlemsföreningar, som 

erhållit förbunds status inom partiet.  

Partidagen avslutades traditionellt med Modersmålets sång och Vårt land. 
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3. MOTIONSUPPFÖLJNING FRÅN PARTIDAGEN 2020 
 

Behandlad av partifullmäktige 15.5.2021 

 

 

Nr Motionens namn Åtgärdsansvar Sid 

1 Alla medicinska fotvårdare borde ges möjlighet 

till momsfri verksamhet 

Partidagen beslöt att 

motionen inte föranleder  

åtgärder 

4 

2 Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas Riksdagsgruppen 4 

3 Höjning av hushållsbidraget för renoveringar 

4 Skärp kriterierna för bostadsbidraget - sätt ett 

stopp på betalningsautomaten som tömmer 

statskassan 

Partidagen beslöt att 

motionen inte föranleder  

åtgärder 

4 

5 Förbättra järnvägsförbindelserna inom 

Österbotten 

Riksdagsgruppen 4 

6 Kryssningsfartygen kunde fungera som landets 

skyltfönster 

Partikansliet 4 

7 Metrobanans förlängning österut Riksdagsgruppen 5 

8 Politisk sekreterare till Esbo-Vanda Partidagen beslöt att 

motionen inte föranleder  

åtgärder 

5 

9 Politisk sekreterare till mellannyländska SFP 

fullmäktigegrupper 

10 Uppdatera politiken, annars dör den! Partikansliet, utskotten 5 

11 Beskattning av biogasdrivna bilar Riksdagsgruppen, 

miljöutskottet 

6 

12 Ett koldioxidneutralt Finland 2035 – 

utmaningar för landsbygden. 

Riksdagsgruppen, 

miljöutskottet 

6 

13 Finland ska verkställa biogasprogrammets 

åtgärdsförslag. 

Riksdagsgruppen 6 

14 Jämställ viltkött med andra naturprodukter Riksdagsgruppen 7 

15 Rädda den biologiska mångfalden Riksdagsgruppen, EU-

parlamentet,  kommunerna, 

utskotten 

7 
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16 Vindkraft är inte bara av godo Riksdagsgruppen, 

kommunerna, 

miljöutskottet 

8 

17 Vätgasbränsleceller Riksdagsgruppen, 

kommunerna, 

miljöutskottet 

8 

18 Få bukt med problemet med skrotbåtar Riksdagsgruppen 8 

19 Landets byggregler bör förnyas Riksdagsgruppen 9 

20 Bort med grundavgifterna Riksdagsgruppen, 

kommunerna 

9 

21 Danaarv och dess användning bör beakta den 

avlidnes hemort. 

Kommunerna 9 

22 Ersättning vid elavbrott Riksdagsgruppen 10 

23 
Häv lagen om energicertifikat för privata 

fastigheter 

Riksdagsgruppen, 

miljöutskottet 

10 

24 
Pysyvä lisärahoitus saamelaiskäräjille | 

Bestående tilläggsfinansiering för sametinget 

Riksdagsgruppen 10 

25 SFP bör arbeta för att paragrafen om Brott mot 

trosfrid i strafflagen rivs upp 

Partidagen beslöt att 

motionen inte föranleder  

åtgärder 

11 

26 
Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar 

Partidagen beslöt att 

motionen inte föranleder  

åtgärder 

11 

27 
Tillgång till public service online i Norden 

Riksdagsgruppen 11 

28 Öka kunskapen om samerna och deras kultur i 

grundskolan 

Utbildningsutskottet, 

kommunerna, 

riksdagsgruppen 

11 

29 Tvåspråkig integration Kommunerna, 

integrationspolitiska 

utskottet 

12 

30 En starkare stadspolitisk framtoning med fokus 

på innovationsekosystem 

Partikansliet, kommunerna, 

stadspolitiska utskottet, 

kretsarna 

12 

31 Digitalisering leder till marginalisering Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet 

12 
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32 Definiera en nationell modell för utvärdering av 

föräldraskapet 

Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet, 

kommunerna 

13 

33 Det ska löna sig att jobba - även som pensionär Riksdagsgruppen, 

arbetsmarknadspolitiska 

utskottet 

13 

34 Flyktingens människovärde Riksdagsgruppen, 

integrationspolitiska 

utskottet 

13 

35 Främjande av kroppslig integritet och genital 

autonomi för barn – förbud mot icke-medicinskt 

skärande i barns könsorgan 

Partidagen beslöt att 

motionen inte föranleder  

åtgärder 

14 

36 För en sund och ansvarsfull drogpolitik Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet, 

kommunerna, partikansliet 

14 

37 Förebyggande arbete för att främja hälsa och 

välmående 

Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet, 

kommunerna 

15 

38 Ge gratis menskopp till alla elever och 

studerande 

Kommunerna, 

socialpolitiska utskottet, 

jämställdhetsitskottet 

15 

39 Ge sjukdagpenning för arbetsrelaterad 

utbrändhet 

Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet 

15 

40 Inför förbud mot sexköp i Finland Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet, 

jämställdhetsutskottet 

 

16 

41 Minnessjuka i arbetsför ålder Riksdagsgruppen, 

socialpolitiska utskottet, 

kommunerna 

16 

42 Vårdtalko Riksdagsgruppen, 

kommunerna 

16 

43 Antagning till högskolor ska inte förhindra 

förverkligandet av den allmänbildande 

utbildningen! 

Riksdagsgruppen, 

utbildningspolitiska  

utskottet 

17 

44 Avskaffande av momsplikt för privata 

läroanstalter 

Riksdagsgruppen, 

utbildningspolitiska  

utskottet 

17 
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45 Bevara byskolorna! Riksdagsgruppen, 

kommunerna, 

utbildningspolitiska  

utskottet 

17 

46 Enhetligt system för uppvisande av 

språkkunskaper 

Riksdagsgruppen 18 

47 Fler studerande från Sverige Utbildningspolitiska  

utskottet 

18 

48 Palkattomat harjoittelut yleistyvät ja 

eriarvoistavat | Praktik utan lön blir vanligare 

och ökar ojämlikheten 

Riksdagsgruppen, 

Utbildningspolitiska  

utskottet 

18 

49 Återinför en sund timfördelning i det andra 

inhemska språket i finskspråkiga skolor 

Riksdagsgruppen, 

kommunerna, 

Utbildningspolitiska  

utskottet 

19 

50 Öka utbildningskvoterna för svenskspråkig 

vårdutbildning 

Riksdagsgruppen, 

Utbildningspolitiska  

utskottet, Socialpolitiska 

utskottet 

19 
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1. Alla medicinska fotvårdare borde ges möjlighet till momsfri verksamhet 

Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder. 

 

2. Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas 

3. Höjning av hushållsbidraget för renoveringar 

SFP arbetar för 

● att hushållsavdraget höjs och utvecklas 

Uppföljning: Frågan har varit uppe på den politiska agendan ett flertal gånger och SFP har 

på högsta nivå stynligt drivit en höjning av hushållsavdraget. 

 

4. Skärp kriterierna för bostadsbidraget – sätt ett stopp på betalningsautomaten 

som tömmer statskassan 

Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder. 

 

5. Förbättra järnvägsförbindelserna inom Österbotten 

SFP arbetar för 

● att finansieringen av bastrafikledshållningen fortsättningsvis höjs 
● att kollektivtrafikförbindelserna inom Österbotten förbättras 
● att järnvägskommunikationer inom Österbotten bör utredas. 
● att järnvägsnätet i Österbotten knyts ihop med hamnar och flygfält för att stärka 

såväl industi som turism 
 

Uppföljning: Den omfattande trafiksystemplanen Trafik 12 har presenterats, där första 

punkten, och delar av andra punkten av partidagens beslut uppföljts. De övriga punkterna 

är fortsättningsvis en del av Svenska folkpartiets kontinuerliga politiska arbete. 

 

6. Kryssningsfartygen kunde fungera som landets skyltfönster 

SFP arbetar för: 
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● Att partiet i mån av möjlighet strävar till att servera närproducerad mat på sina 
evenemang  

 

Uppföljning: SFP strävar till att servera närproducerad mat på sina evenemang. 

 

7. Metrobanans förlängning österut 

SFP arbetar för:  

● att östra kustbanan från Helsingfors via Borgå-Lovisa-Kotka och österut blir 
verklighet 

● goda kollektivtrafikförbindelser i allmänhet 

Uppföljning: SFP har arbetat för att östra Kustbananan ska gå via Borgå-Lovisa-Kotka, 

och synligt fört fram partiets åsikt på alla nivåer. Dessvärre har ansvariga ministern en 

annan syn, men påverkningsarbetet fortsätter. Den andra punkten är delvis uppföljd i och 

med att den omfattande trafiksystemplanen Trafik 12 nu har presenterats. 

 

8. Politisk sekreterare till Esbo-Vanda 

9. Politisk sekreterare till mellannyländska SFP fullmäktigegrupper 

Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder. 

 

10. Uppdatera politiken, annars dör den! 

SFP arbetar för 

● att partiets sektorvisa program uppdateras regelbundet och föråldrade program 
avpubliceras på hemsidan 

● att sektorprogrammen finns tillgängliga på både svenska och finska 
● att stärka utskottens roll som sakkunnigorgan när partiets sektorvisa program 

uppdateras 
● att partistyrelsen ger utskotten i uppdrag att komma med uppdateringsförslag till 

de sektorvisa programmen 
 

Uppföljning: Under året har nya program presenterats och föråldrade program har 

avpublicerats från hemsidan. Vi har konsekvent presenterat de nya programmen på 
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svenska, finska och engelska. Utskotten har haft en aktiv roll i utformandet av flera av 

programmen, och uppdateringsförslag har getts. Arbetet med att hålla partiets politiska 

program aktuella fortsätter. 

 

11. Beskattning av biogasdrivna bilar 

SFP arbetar för: 

● att främja utsläppssnåla alternativ inom biltrafiken 
● att beskattningen av biogas och biogashybrid- bilar ändras till att motsvara 

elhybrid bilar 
 

Uppföljning: Inom regeringen har SFP arbetat för att beslutet ska förverkligas. 

Övergången till utsläppssnåla bilar drivs även av bilindustrin där allt fler tillverkare 

meddelat att man enbart producerar utsläppsfria bilar i framtiden. 

 

12. Ett koldioxidneutralt Finland 2035 – utmaningar för landsbygden. 

SFP arbetar för:  

 

● att man i officiella beräkningar av en kommuns klimatneutralitet också tar 
kommunens kolbindning i beaktande 

● att statligt stöd ges för byggande av mindre biogasanläggningar 
● att understöda utbyggandet av tankningsstationer för biogas- och elbilar 
● att understöda konverteringen av fossildrivna bilar till fossilfria alternativ 
● att ytterligare stöda kollektivtrafiken för pendling 
● att genom statliga medel främja investeringar i småskalig hållbar 

energiproduktion 
● att verksamhetsförutsättningarna för vindkraften upprätthålls och 

tillståndsprocesserna försnabbas  
● att staten och kommunerna ytterligare ökar användningen av lokalproducerad 

mat 
 

Uppföljning: Flera av punkterna i beslutet är en del av regeringens politik där SFP har en 

pådrivande roll i förverkligandet av dessa. Våra kommunla beslutsfattare har informerats 

om beslutet och uppmanats driva frågorna lokalt. 
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13. Finland ska verkställa biogasprogrammets åtgärdsförslag. 

 

SFP arbetar för: 

●     att biogasprogrammets åtgärdsförslag förverkligas 

 

Uppföljning: I regeringen pågår förverkligandet där SFP spelar en aktiv och pådrivande 

roll i enlighet med partiets politiska beslut. 

 

14. Jämställ viltkött med andra naturprodukter 

SFP arbetar för: 

● att försäljning av viltkött klassificeras som en naturprodukt jämställt med andra 

naturprodukter såsom växter, bär, svampar och kottar inom 

inkomstbeskattningen för privatpersoner 

 

Uppföljning: Frågan finns på SFP:s politiska agenda med målet att beslutet ska kunna bli 

verklighet så fort som möjligt. 

 

15. Rädda den biologiska mångfalden 

 

SFP arbetar för: 

  

● att Finland är aktiv i arbetet för att motverka klimatförändringen både nationellt 

och internationellt 

● att Finland tillsammans med EU har klara och ambitiösa mål inför COP15-mötet 

för hur den biologiska mångfalden ska tryggas 

● att man i Finland via frivilliga åtgärder särskilt jobbar för att skydda land- och 

havsområden med värdefulla livsmiljöer i synnherhet med avseende på den 

biologiska mångfalden 

● att naturen och närmiljön beaktas bättre inom utbildningen och på arbetsplatser 

● fortsatta krafttag för att minska övergödningen och uppvärmningen av Östersjön 

för att bevara mångfalden i havsområdet 
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● att Finland motarbetar en försvagning av biodiversitet genom att rikta tillräckliga 

resurser till naturskyddsåtgärder och upplysningsarbete 

● att SFP verkar för att Östersjöregionen blir ett pilotområde för miljövänlig 

teknologi, kretsloppstänkande, hållbara jordbruksmetoder och 

gränsöverskridande samarbete för den fysiska planeringen inom Östersjöns 

avrinningsområde 

 

Uppföljning: Arbetet mot klimatförändringen sker på många plan och SFP har aktivt dirvit 

politiken i den riktining beslutet innebär. Seminarier och diskussioner har ordnats där 

frågorna lyfts fram, SFP har varit tongivande i Europaparlamentet och haft en snylig roll 

bland annat i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och varit en aktiv röst i 

arbetet med EU:s miljö- och klimatpolitik. 

 

16. Vindkraft är inte bara av godo 

SFP arbetar för: 

● att Finlands ambitiösa klimatmålsättningar uppnås, med hjälp av en mångsidig, 

hållbar och fossilfri energipalett 

● att göra det möjligt för små el-producenter att leverera överskottsenergi till 

stamnätet 

 

Uppföljning: Arbetet med Finlands klimatpolitiska åtgärder pågår konstant och SFP är en 

aktiv och pådrivande röst i regering och riksdag. Seminarier i ämnet har ordnats och 

frågorna har en framträdande roll i partiets kommunikation och politiska arbete. 

 

17. Vätgasbränsleceller 

SFP arbetar för: 

● att främja miljövänliga alternativ till fossila bränslen 
● att våra förtroendevalda i riksdagen synliggör vätgas som ett miljövänlig 

alternativ för vägtrafiken 
● att våra förtroendevalda i riksdagen förespråkar ökade forskningsanslag för 

utveckling av vätgasbränsleceller 
 

Uppföljning: Frågor kring miljövänliga alternativ till fossila bränslen är ofta uppe i den 

politiska debatten och SFP har en aktiv och pådrivande roll för att föra dessa framåt. 
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Regeringen har beslutat att Finland deltar i EU:s vätgasprojekt där dessa frågor lyfts fram 

och förs vidare i enlighet med partidagens beslut. 

 

 

18. Få bukt med problemet med skrotbåtar 

SFP arbetar för: 

●  att det skapas enhetliga system som underlättar avlägsnandet av skrotbåtar. 
 

Uppföljning: Lokala initiativ där behovet av insamling av skrotbåtar utreds har påbörjats. 

Ett exempel är Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice som 

tillsammans utreder behovet av och möjligheterna att ordna en insamling av skrotbåtar i 

Pargas och Kimitoöns skärgård. Insamlingen planeras till säsongen 2021. SFP:s 

målsättning är fortsättningsvis att skapa ett enhetligt system för detta nationellt. 

 

19. Landets byggregler bör förnyas 

SFP arbetar för:  

● att vår bygglagstiftning och våra byggbestämmelser främjar sunt och klimatsmart 
byggande och att bestämmelserna tar i beaktande att nya och gamla hus är olika 
och att olika tekniska lösningar kan accepteras. 

 

Uppföljning: Markanvändnings- och bygglagen uppdateras som bäst och SFP är aktivt med 

i arbetet för att säkerställa att partiets åsikter förverkligas. 

 

20. Bort med grundavgifterna 

SFP arbetar för 

● att storleken på grundavgifterna för grundläggande samhällstjänster är skäliga 
 

 

Uppföljning: SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan 

via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 
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fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020, och arbete 

med att se till att beslutet kan bli verklighet överallt fortsätter även nationellt i riksdag och 

regering. 

 

21. Danaarv och dess användning bör beakta den avlidnes hemort. 

 

SFP arbetar för 

● att uppmuntra våra lokala beslutsfattare att ta lokala förhållanden i beaktande 
när danaarv tillfaller kommunen 

 

Uppföljning: SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan 

via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 

fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020 och de 

lokala beslutsfattarna uppmanas ta lokala förhållanden i beaktande när danaarv tillfaller 

kommunen. 

 

22. Ersättning vid elavbrott 

SFP arbetar för 

● att ersättningsnivån vid elavbrott är skälig 
● att driftsäkerheten inom eldistributionen prioriteras även utanför 

storstadsområden 
 

Uppföljning: Regeringen har presenterat ändringar i elmarknadslagen som innebär att 

delar av partidagens beslut förverkligas. Arbetet med att säkerställa driftssäkerheten inom 

eldistributionen även utanför storstadsområden fortsätter utvecklas hela tiden. 

Uppföljningen av ersättningsnivåerna elmarknadslage 

 

23. Häv lagen om energicertifikat för privata fastigheter 

 

SFP arbetar för 
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● att hela byggnadens koldioxidutsläpp mäts så att energieffektiviteten är faktisk, 
inte teoretisk 

Uppföljning: Regeringen har beslutat att lagen om energicertifikant ändras. SFP bevakar 

att patiets åsikt beaktas i enlighet med partidagens beslut. 

 

24. Pysyvä lisärahoitus saamelaiskäräjille | Bestående tilläggsfinansiering för 

sametinget 

SFP arbetar för 

● att Sametingets finansiering ökas 
 

Uppföljning: Sametingets finansiering har ökats i enlighet med partidagens beslut.  

 

25. SFP bör arbeta för att paragrafen om Brott mot trosfrid i strafflagen rivs upp 

Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder. 

 

26. Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar 

Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder. 

 

27. Tillgång till public service online i Norden 

SFP arbetar för: 

● att de nordiska public service-bolagens samarbete ges bästa 
verksamhetsförutsättningar samt 

● att programmen ska vara tillgängliga i de nordiska länderna, förutsatt att 
programmens licensavtal möjliggör spridning utomlands. 

Uppföljning: Frågorna kring tillgången till nordiska medier finns fortsättningsvis på 

partiets agenda. Idag kan man se alla nordiska länders program som betalkanaler, även 

om upphovsrättsliga problem fortfarande finns via de öppna platformerna. Frågan finns 

fortsättningsvis på SFP:s agenda. 
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28. Öka kunskapen om samerna och deras kultur i grundskolan 

 

SFP arbetar för 

● att undervisningen i grundskolan utvecklas att innefatta mångsidig kunskap om 
det samiska folket 

● att undervisningsmaterial om samerna finns tillgängligt både på svenska och 
finska 

 

Uppföljning: Frågan finns på pariets agenda och utgör en del av de pågpende politiska 

arbetet, och har lyfts fram av bl.a. partiordförande via pressmeddelanden. 

Regeringsprogrammet innehåller också skrivningar i motionens anda. SFP:s kommunala 

beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som 

sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet 

kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

29. Tvåspråkig integration 

SFP arbetar för: 

● att invandrare i tvåspråkiga kommuner får tillräcklig information om 
integrationsmöjligheter på svenska 

● att invandrare själva kan välja vilket språk de integreras på 
● att det erbjuds integrationstjänster och språkundervisning på de båda inhemska 

språken 
 

Uppföljning: Problemen med att invandrare inte informeras tillräckligt om möjlighetena 

att integreras på svenska fortsätter. SFP arbetar på många plan för att lyfta upp frågan 

och har belyst problematiken via diskussioner och seminarier. Partiets integrationsutskott 

arbetar kontinuerligt med att lyfta upp frågorna på olika sätt. SFP:s kommunala 

beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som 

sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet 

kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

30. En starkare stadspolitisk framtoning med fokus på innovationsekosystem 
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SFP arbetar för: 

● att stärka den stadspolitiska profilen i SFP 
● att tillsammans med kretsarna, SFP:s representanter i städerna och utskotten 

konkret lyfta upp frågor som är viktiga för städerna 
● att förutsättningarna för ett innovationsvänligt samhälle förstärks genom ett 

utökat samarbete mellan näringsliv, universitet, yrkeshögskolor och städer 

Uppföljning: SFP har lanserat det stadspolitiska programmet och stärkt den stadspolitiska 

profilen. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via 

motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 

fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

31. Digitalisering leder till marginalisering 

SFP arbetar för 

● att alla befolkningsgrupper behandlas jämlikt när det gäller tillgången 
till  information om olika former av service 

● att SFP:s representanter följer med hur digitaliseringen framskrider och hur den 
påverkar samhället och medborgarna 

● att motarbeta marginalisering och utanförskap också när det gäller tillgången till 
digitala tjänster 

 

Uppföljning: I dagens värld utgör arbetet med partidagens beslut en viktig del av partiets 

politiska arbete. SFP arbetar på alla nivåer för att se till att partidagens beslut blir 

verklighet i samhället. 

 

32. Definiera en nationell modell för utvärdering av föräldraskapet 

 

SFP arbetar för: 

●  att barnskyddet förbättras, bland annat genom att tillsynen och utvecklingen av 
barnskyddet ges tillräckliga resurser 

 

Uppföljning: Regeringen har beslutat att Barnskyddslagen revideras och SFP arbetar 

aktivt för att se till att partidagens beslut blir verklighet. Lagarna planeras träda ikraft i 

början av år 2022. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i 
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frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 

fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

33. Det ska löna sig att jobba – även som pensionär 

SFP arbetar för: 

● att pensions- och skattesystemet är sådant att det är attraktivt att jobba efter 
pensionering och att modeller för detta utreds 

 

Uppföljning: Arbetet med partidagens beslut fortsätter med målet att det ska vara 

attraktivt att jobba också efter pensionering. 

 

34. Flyktingens människovärde 

SFP arbetar för: 

● att återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd 
● att de flyktingar som saknar id-handlingar, som till exempel anlänt under 

flyktingvågen 2015, och arbetar eller studerar men inte uppfyller kraven för asyl 
beviljas främlingspass och uppehållstillstånd för arbete eller studier 

● att då flyktingar ansöker om medborgarskap i Finland räknas hela den tid de 
redan befunnit sig i landet till godo, och inte bara från den dagen de beviljats 
uppehållstillstånd 

● en human flyktingpolitik i Finland 
● att alla ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd. 

 

Uppföljning: Regeringen har tillsatt en undersökning för att utreda vilka effekterna av 

ändringanrna i utlänningslagen var. SFP arbetar målmedvetet för att se till att partiets 

åsikt i dessa frågor beaktas inom regeringen med målet att åtgärnda de brister som finns. 

 

35. Främjande av kroppslig integritet och genital autonomi för barn – förbud mot 

icke-medicinskt skärande i barns könsorgan 

Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder. 
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36. För en sund och ansvarsfull drogpolitik 

SFP arbetar för: 

● att Finlands drogpolitik ska bygga på att förebygga missbruk, hjälpa missbrukare 
och deras familjer 

● att undervisningen om rusmedel i våra skolor är förebyggande och baserar sig på 
fakta och forskning 

● fler lågtröskelmottagningar och utökat multiprofessionellt samarbete mellan 
kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen 

● att Svenska folkpartiet ser över sitt drogpolitiska program 
 

Uppföljning: Arbetet med att förnya Svenska folkpartiets drogpolitiska program inledsd 

under 2021, och partiet uppdaterar där sina politiska ställningstaganden i enlighet med 

partidagens beslut. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i 

frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 

fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

 37. Förebyggande arbete för att främja hälsa och välmående 

 

SFP arbetar för: 

● att förebyggande åtgärder som stärker folkhälsan prioriteras i beslutsfattandet 
● att invånarnas delaktighet och involvering i beslutsprocesser stärks 
● att mätverktygen som mäter landets välmående utvecklas 

 

Uppföljning: Regeringens förslag till Social- och hälsovårdsreform strävar bland annat 

även till att stärka de förebyggande åtgärderna, och SFP bevakar att partidages beslut 

uppföljs. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via 

motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 

fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020, och våra 

kommunala beslutsfattare uppmanas stärka partiets lokala engagemang i enlighet med 

partidagens beslut. 

 

38. Ge gratis menskopp till alla elever och studerande 
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SFP arbetar för: 

● att kostnaderna för att erbjuda gratis menskoppar utreds 
● att skol- och studerandehälsovården informerar om alla alternativ när det gäller 

mensskydd 
● att uppmuntra kommuner att erbjuda menskoppar i skol- och 

studerandehälsovården 
 

Uppföljning: SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partidagens beslut och 

uppmanats vidta åtgärder för att belsuten blir verklighet i kommunerna. 

 

39. Ge sjukdagpenning för arbetsrelaterad utbrändhet 

 

SFP arbetar för: 

● att arbetsrelaterad utbrändhet ska klassas som en diagnos som ger rätt till 
sjukfrånvaro med ersättning i Finland. 

Uppföljning: SFP har synliggjort frågan på olika sätt, och våra politiker har aktivt fört 

fram partiets åsikt. Arbetet med att förändra kriterierna fortsätter. 

 

40. Inför förbud mot sexköp i Finland 

SFP arbetar för: 

● att ett totalförbud mot sexköp införs i Finland 
● att Finland erbjuder sociala insatser, stöd och exitprogram åt dem som vill ta sig 

ur prostitution 

Uppföljning: Ett välbesökt seminarium har anordnats för att synliggöra partiets politik och 

åsikt i frågan. Arbetet med att förändra lagstiftningn i enlighet med partiets beslut 

fortsätter.  

 

41. Minnessjuka i arbetsför ålder 

SFP arbetar för: 

● att det finns boende anpassat för minnessjuka i arbetsför ålder 
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● att stödet för minnessjuka i arbetsför ålder och deras närstående särskilt beaktas 
● att de språkliga rättigheterna för denna grupp beaktas också i praktiken 

 

Uppföljning: I sambans med regeringens förslag till Social- och hälsovårdsreform bevakas 

frågorna i enlighet med paritdagens beslut. SFP:s kommunala beslutsfattare har 

informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som sammanställde partiets 

åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes 

ut i november 2020. 

 

42. Vårdtalko 

SFP arbetar för: 

● att främja ett samhälle där kombinationen av arbete och familjeliv underlättas 
 

Uppföljning: SFP arbetar på många plan för att paridagens beslut blir verklighet, och via 

åtgärder i regeringen arbetar vi med att skapa ett samhälle där arbetsliv och familjeliv 

bättre kan kombineras. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt 

i frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en 

fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

43. Antagning till högskolor ska inte förhindra förverkligandet av den 

allmänbildande utbildningen! 

 

SFP arbetar för: 

● att högskolorna också i fortsättningen själva har möjlighet att fastställa sina 
antagningskriterier 

● att studerande med en bakgrund i yrkesutbildningen ska ha reella möjligheter att 
söka sig till en högskola för vidareutbildning. 

● att främja stödtjänster i form av elev- och studerandevård samt 
studiehandledning 

● att det skall vara möjligt och smidigt att byta studieinriktning 
● att minska den press som studerande från en allt yngre ålder i dag känner inför 

framtiden 
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Uppföljning: SFP har synliggjort problemen med den press de studerande känner på olika 

sätt, och seminarier har anordnats där frågan ventilerats. Arbetet med att utveckla 

högskolornas praxis när det gäller utbildningens flexibilitet fortsätter. Regeringens 

åtgärder för att främja stödtjänster för unga fortsätter. 

 

44. Avskaffande av momsplikt för privata läroanstalter 

SFP arbetar för 

● att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för skolor som upprätthålls av 
privaträttsliga huvudmän 

Uppföljning: Frågan är en del av SFP:s politiska arbete, och åtgärder vidtas  på olika 

nivåer i samhället. 

 

 

45. Bevara byskolorna! 

SFP arbetar för: 

● att landsbygden hålls levande 
● att utveckla på forskning baserade utbildningsmöjligheter i glest befolkade 

områden 
● utbyggandet av lättrafikleder 

 

Uppföljning: Den omfattande trafiksystemplanen Trafik 12 har presenterats, där 

prioriterandet av lättrafikleder återfinns. I övrigt arbetar SFP på alla nivåer för att 

landsbygden hålls levande. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets 

åsikt i frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på 

hur en fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

46. Enhetligt system för uppvisande av språkkunskaper 

 

SFP arbetar för: 
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● att fortsättningsvis bevaka behörighetskraven angående de finska och svenska 
språkkunskaperna inom den offentliga sektorn 
 

Uppföljning: Frågan finns på partiets ageda, och våra lokala beslutsfattare har 

informerats om vikten att bevaka språkkunskaperna i när offentliga tjänster besätts. 

 

47. Fler studerande från Sverige 

SFP arbetar för: 

● att uppmuntra de svensk- och tvåspråkiga högskolorna att bättre marknadsföra 
sina studielinjer och studiehelheter på svenska till de övriga nordiska länderna 

 

Uppföljning: Arbetet fortgår, SFP arbetar via sina representanter på olika nivåer för att 

påverka de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i enlighet med partidagens beslut.  

 

 

48. Palkattomat harjoittelut yleistyvät ja eriarvoistavat | Praktik utan lön blir 

vanligare och ökar ojämlikheten 

SFP arbetar för: 

● att ersättningen för obligatorisk praktik som hör till högskolestudierna blir mer 
jämlik och jämställd 

 

Uppföljning: Arbetet med att göra ersättningen för praktik obligatorisk fortsätter. 

 

49. Återinför en sund timfördelning i det andra inhemska språket i finskspråkiga 

skolor 

SFP arbetar för: 

● att återge finskspråkiga skolornas årskurs 8 och 9 de förlorade två 
årsveckotimmarna i svenska 

● att kämpa för att årskurs 6 samtidigt skulle få behålla de nedflyttade timmarna 
● att innehållet i undervisningen i svenska och finska utvecklas 



24 
 

 

 

Uppföljning: I samband med att kriterierna för de nationella läroplanerna uppdateras 

arbetar SFP på alla nivåer för att partiets åsikt hålls framme. SFP:s kommunala 

beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som 

sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet 

kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020. 

 

50. Öka utbildningskvoterna för svenskspråkig vårdutbildning 

 

SFP arbetar för: 

● att påtala behovet av svenskspråkig vårdutbildning 
● att behovet av svenskspråkig vårdutbildning tillgodoses 
● att olika lärstigar flexibelt kan användas för att försäkra sig om att det finns 

tillräckligt med läkare och vårdpersonal 
 

 

Uppföljning: SFP:s politiker har på flera nivåer uppmärksammat behovet av svenskspråkig 

vårdutbildning, och arbetar på alla nivåer för att behovet tillgodoses.  

 

 

4. PARTIFULLMÄKTIGE 
 

Partifullmäktiges ordförande: Eva Biaudet, Helsingfors Vald för 2020–2021), Vice ordförande: 

Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå (Vald för 2020–2021).  

Partifullmäktige sammanträdde i Vanda 26.9.2020 genast efter att partidagen avslutats. Under 

mötet valdes Eva Biaudet till ordförande för partifullmäktige och Elin Blomqvist-Valtonen till 

vice ordförande för partifullmäktige. Även partistyrelsen valdes. 

Partifullmäktige samlades virtuellt (Helsingfors) 14-15.11-2020 och 13.2.2021. Under mötena 

diskuterades kommunalvalet och mötet 13.2.2021 fastställde partiets valprogram inför 

kommunalvalet. 

 

Partifullmäktige, valda för perioden 2019-2021   
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Ordinarie ledamöter Ersättare 

Marlén Timonen, Karleby Leif Jakobsson, Karleby 

Niclas Sjöskog, Pedersöre Johanna Holmäng, Pedersöre 

Thomas Karv, Nykarleby Elli Flén, Nykarleby 

Christoffer Ingo, Korsholm Johanna Nyman, Korsholm 

Sofia Mitts-Björkblom, Korsnäs Anna-Lena Kronqvist, Korsnäs 

Pirjo Nylund, Kaskö Jan-Anders Lundenius, Kaskö 

Henrik Antfolk, Kristinestad Tommy Englund, Kristinestad 

Sari Somppi, Vasa Terhi Lettelin, Korsholm 

Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå Patrik Björkman, Borgå 

Christoffer Lindqvist, Grankulla Tony Björk, Kyrkslätt 

Kristian Rehnström, Vanda Tiina Kujala, Esbo* 

Filip Björklöf, Raseborg Michael Nyberg, Raseborg 

Heidi Seppälä, Vichtis Mika Valli, Nurmijärvi 

Christer Antell, Helsingfors Christina Fraser, Helsingfors 

Joakim Horsma, Helsingfors Ira Grandén, Helsingfors 

Niklas Rönnberg, Helsingfors Martina Harms-Aalto, Helsingfors 

Tomas Björkroth, Pargas Anne Eriksson, Pargas 

Anna-Karin Tötterman, Åbo Kaj Wallenius, Åbo 

Albert Heikkilä, Uleåborg Sammol Lukkari, Lappland* 

Ida-Maria Skytte, Svensk Ungdom Calle Wikman, Svensk Ungdom 

Anna Lindberg, Svensk Ungdom Linnea Lindfors, Svensk Ungdom 

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundet* Ann-Sofi Backgren, Svenska Kvinnoförbundet* 

Ulrika Wallén, Tammerfors Kim Rosqvist, Pyttis 

    

*Kompletteringsval partidagen 2020   

    

Valda för perioden 2020-2022   

    

Ordinarie ledamöter Ersättare 

Maria Tokou, Kronoby Helena Broända, Kronoby 

Jan Ray, Larsmo Anna Björkskog, Larsmo 

Brita Brännbacka-Brunell, Jakobstad Marcus Suojoki, Jakobstad 

Lars-Erik Staffans, Vörå Johanna Skarper, Vörå 

Ulla Granfors, Vasa Reinhold Klockars, Vasa 

Markus West, Malax Carola Bengs-Lattunen, Malax 

Marjo Österdahl, Närpes Mats-Erik Viklund, Närpes 

Marina Bruce, Lovisa Jesse Mårtenson, Mörskom 

Clara Lindqvist, Sibbo Hans-Eric Christiansson, Sibbo 

Nina af Hällström, Esbo Susanna Lindfors, Vanda 

Jan-Mikael Ekholm, Raseborg Tanja Ljungqvist, Ingå 

Jari Alopaeus, Sjundeå Heidi Himmanen, Lojo 

Eva Biaudet, Helsingfors Linda Ahlblad, Helsingfors 

Björn Månsson, Helsingfors Johanna Mantere, Helsingfors 

Ann-Louise Laaksonen, Helsingfors Runa Ismark, Helsingfors 



26 
 

Ida Schauman, Åbo Joachim Hesthammer, Åbo 

Kenneth Jönsson, Salo Jouni Marttila, S:t Karins 

Patrik Sjöblom, Kimitoön Roger Hakalax, Kimitoön 

Nicholas Kujala, Svensk Ungdom Nicolas Sjöberg, Svensk Ungdom 

Benjamin Bergan, Svensk Ungdom Ida-Marie Jungell, Svensk Ungdom 

Pia Sundell, Svenska Kvinnoförbundet Marina Nygård, Svenska Kvinnoförbundet 

Ramieza Mahdi, Svenska Kvinnoförbundet Marianna Välke-Öztürk, Svenska Kvinnoförbundet 

Gunvor Brettschneider, Svenska Seniorer Kjell Wennström, Svenska Seniorer 

  

Män: 22                                                                          Män: 21 

Kvinnor: 24                                                                    Kvinnor: 25 

 

5. PARTISYRELSEN 
 

Partistyrelsens ordförande: 

Anna Maja Henriksson 

Partiets viceordförande: 

Silja Borgarsdottír Sandelin. Henrik Wickström, Sandra Bergqvist 

Övriga styrelsemedlemmar: 

Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppens ordförande 

Cecilia Ehrnrooth, kretsordförande Helsingfors 

Johanna Holmäng, kretsordförande Österbotten 

Regina Koskinen, kretsordförande Egentliga Finland 

Dan Johansson, kretsordförande Nyland 

Peter Löfberg, kretsordförande Samkretsen 

Frida Sigfrids, Svensk Ungdoms ordförande 

Anita Westerholm, Svenska Kvinnoförbundets ordförande 

Ralt Skåtar, Svenska Seniorers ordförande 

Mats Nylund 

Emina Arnautovic 

Camilla Mäkinen (fram till 15.11.2020 Mikaela Nylander) 

 

Personer med närvaro- och yttranderätt: 

Eva Biaudet, partifullmäktiges ordförande 

Nils Torvalds, europaparlamentariker 

Stefan Svenfors, finansutskottets ordförande 

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet 

Partisekreterare Fredrik Guseff har fungerat som föredragande.  

Partistyrelsen har under året sammankommit på distans pga. rådande coronaläge. I regel har 

partistyrelsen träffats varannan vecka under arbetsåret. Under året har frågor relaterade till 

regeringens arbete och kommande kommunalval diskuterats. 
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6. STAGEENLIGA UTSKOTTEN 
 

Finansutskottet  

Finansutskottets sammansättning under verksamhetsåret 2020–2021 var följande: Stefan Svenfors 

(ordförande), Sandra Bergqvist, Ann-Louise Laaksonen, Eva Liljeblom, Mats Nylund, Johannes 

Schulman samt Fredrik Guseff (sekreterare).  

Finansutskottet har sammanträtt två gånger under året.  

Utskottet har behandlat partiets budget och bokslut under verksamhetsåret, samt diskuterat 

långtidsprognosen och de ekonomiska utsikterna. Finansutskottet har en viktig roll i den interna 

kontrollen och träffar varje år revisorn i samband med behandlingen av partiets bokslut för att ta 

del av eventuella noteringar eller rekommendationer i samband med revisionen. Liksom tidigare 

år hade revisorerna inget att anmärka på ekonomihanteringen eller den interna kontrollen.   

Organisationsutskottet 

Organisationsutskottets sammansättning under verksamhetsåret 2020–2021 var följande: 

Henrik Wickström (ordförande), Samuel Broman, Ghita Edmark, Ira Grandén, Lotta Keskinen, 

Stefan Mannsén, Bosse Lönnqvist, Håkan Sandell, Kjell Wennström, Maria Grundström 

(sekreterare) 

Kretsarnas personal har även kallats till mötena. 

På grund av coronapandemin och kommande kommunalval har utskottet inte haft aktiv 

verksamhet. Under vårvintern förde utskottet en diskussion om läget på fältet och om det finns 

önskemål om vad utskottet och partiet kunde ordna för verksamhet. 

Utskottet fick även en uppdatering om det pågående arbetet med nytt medlemsregister. 

 

7. BEREDNINGSORGANEN 
 

Miljöutskottet: 

Ordförande: 

Anders Adlercreutz 

 Medlemmar: 

Elin Andersson, Allan Buss, Peter Edén, Laura Fagerlund, Mikael Frejman, Heidi Himmanen, 

Juho Kukkasmäki, Markus Lassheikki, Teresa Lindholm, Peter Mattjus, John Pelkonen, Linda 

Pellfolk, Anders Portin, Stefan Svanfeldt, Marina von Weissenberg, Calle Wikman, Anna 

Övergaard. Sekreterare: Crista Grönroos 

  

Under verksamhetsperioden 2020–2021 sammanträdde miljöutskottet två gånger (2.6.2020 och 

26.11.2020) och ordnade två webinarier (26.11.2020 och 23.3.2021). Dessutom sammanträdde 

utskottet 23.3.2021 för ett inofficiellt möte, då ordförande på kort varsel fick förhinder på grund 

av ett möte sammankallat av statsministern. 
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 Utskottets första webinarium i november 2020 gick under rubriken Grön återhämtning – vägen till 

ett hållbarare Norden? och arrangerades i samarbete med SFP:s internationella utskott. Som externa 

talare fungerade minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, VATT:s 

Associate Research Professor Anni Huhtala och Sitras Senior Advisor Oras Tynkkynen. 

Presentationerna tangerade grön återhämtning i de nordiska länderna, coronapandemin och 

gröna stimulansåtgärder samt EU:s gröna giv. Webinariet hade drygt 30 deltagare. 

 Utskottets andra webinarium Reformen av markanvändnings- och bygglagen – vad är på gång? 

arrangerades i mars 2021. Byggnadsråd och chef för miljöministeriets enhet för områden och 

samhällen Anna-Leena Seppälä var inbjuden talare och presenterade det arbetet som hittills gjorts 

inom ramen för MBL-reformen. Webinariet var mycket populärt med över 70 deltagare. 

 Utöver dessa aktiviteter har utskottet under verksamhetsperioden även bidragit till arbetet med 

kommunalvalsprogrammet med förslag på åtgärdspunkter inom temat miljö och klimat. 

Dessutom tillsatte utskottet ett arbetsutskott på sitt möte 26.11.2020. Det består av följande 

medlemmar: Mikael Frejman, Heidi Himmanen, Markus Lassheikki, Teresa Lindholm och Anna 

Övergaard. Arbetsutskottets uppgift är att sammanställa material om SFP:s miljö- och 

klimatpolitik för den lokala nivån. Arbetsutskottet har hittills producerat ett dokument med 

frågor och svar om SFP:s miljö- och klimatpolitik för kommunalvalskandidater. 

 

Utbildningspolitiska utskottet  

ORDFÖRANDE 

Mikko Ollikainen 

MEDLEMMAR 

Anne Ahlefelt, Isabella Alén, Tomas Björkroth, Michael von Boguslawski, Brita Brännbacka-

Brunell, Rabbe Ede, Charlotte Granberg-Haakana, Ulla Granfors, Martina Harms-Aalto, Tyko 

Hertzberg, Runa Ismark, Lena Johansson, Patrik Karlsson, Hanna Lönnfors, Leena Nikkari-

Östman, Anna Nylund, Christer Rosengren, Barbro Schauman, Ann-Sofie Smeds-Nylund, Ulf 

Sourander, Tove Örsted Sekreterare: Johannes Wilson 

  

Både under hösten 2020 och våren 2021 har skett och sker det mycket inom utbildningspolitiken 

som är relevant i vårt utskottsarbete. Det gäller särskilt den utvidgade läroplikten och 

helhetsutredningen om den svenska utbildningen. Utskottet har bland annat fört diskussioner 

med utredare Gun Oker-Blom. Utskottet kommer noggrant att följa med hur dessa helheter 

förverkligas i praktiken. 

En annan större helhet som vi nyligen uppmärksammat i utskottet är den utbildningspolitiska 

redogörelsen som arbetats fram inom ministergruppen för innovation, bildning och kunnande vid 

utbildnings- och kulturministeriet. 

Flera övriga och viktiga ärenden som utskottet haft på sitt bord är bland annat: kontinuerligt 

lärande och kommunalvalsaktiviteter. Som följande kommer utskottet att utveckla och förnya 

SFP:s utbildningspolitiska program. 

 

Socialpolitiska utskottet 
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Socialpolitiska utskottet har under tidsperioden maj 2020 till april 2021 bestått av följande 

medlemmar: Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (ordf.), Anna Aintila, Eivor Back, Johan Berg, 

Johanna Borg, Gunvor Brettschneider, Cecilia Ehrnrooth, Hans Frantz, Eva-Lena Gästrin, Anna-

Lena Karlsson-Finne, Märta Marjamäki, Björn Månsson, Nicolas Sjöberg, Pia-Lisa Sundell, Kjell 

Wennström och Kim Yli-Pelkola. Riksdagsassistent Vilhelm Forss har fungerat som sekreterare 

för utskottet.  

Utskottet har på grund av coronapandemin inte sammankallats till fysiska möten. Utskottet har 

per e-post diskuterat kommunalval och bidragit med synpunkter till partiets 

kommunalvalsprogram. Utskottet betonade språket, vård och omsorg, seniorrådgivningar, 

psykiatrisk vård, äldreboenden och de missförhållanden som avslöjats samt utbildning inom 

social- och hälsovården för att säkerställa vård på svenska i Finland.  

Utskottets bjöds också in till webbinariet om sällsynta sjukdomar som Rehn-Kivi stod som värd 

till i oktober 2020.   

 

Integrationspolitiska utskottet 

 

Medlemmar:  Ramieza Mahdi (ordförande), Nina Berg, Alexandr Kliucharev-Foy, Katinka von 

Kraemer, 

Tanja Ljungqvist, Sofia Mitts-Björkblom, Lars Nyberg, Claudia Nystrand, Annica 

Janfelt, Catharina von Schoultz, Ida-Maria Skytte, Nina Stubb, Byoma Tamrakar 

Sekreterare:  Emina Arnautovic (t.o.m. 28.2.2021) och Charlotta Rosenlöf (fr.o.m. 1.3.2021). 

Utskottet har under verksamhetsperioden hållit fyra digitala möten. Verksamheten har präglats av 

kommunalvalet 2021 med tre fokusområden: a) mångsidig kandidatrekrytering, b) stöd till 

kandidater med invandrarbakgrund och c) kampanj för att höja röstningsdeltagandet bland 

utlandsfödda. Utskottet var också med i arbetet gällande kommunalvalsprogrammet i oktober 

2020. 

Utskottet ordnade två virtuella diskussionstillfällen med utskottsordförande Ramieza Mahdi och 

riksdagsledamot Joakim strand (12.10.2020) samt Mahdi och riksdagsledamot Eva Biaudet (18.11). 

Bägge tillfällen streamades på partiets och SFP i Österbottens Facebook sidor och tillfällena var 

mycket uppskattade med många visningar och bra spridning.  

Hela utskottet var med och skrev ett utlåtande gällande regeringens redogörelse om behoven av att 

reformera integrationsfrämjande som lämnades in 12.3.2021. Vidare var utskottet en aktiv part av 

partiets kampanj under veckan mot rasism och ordförande Mahdi gav ut ett pressmeddelande 

15.3.2021: ”Rasismen måste få ett slut” som bland annat lyfte frågan om strukturell diskriminering 

och finländarnas roll för en lyckad integration. Mahdi deltog också i SFP studion om integration 

på svenska 18.3.2021. 

 

 

Internationella utskottet  
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Mats Löfström har fungerat som ordförande för Internationella utskottet. Övriga medlemmar är 

Filip Hamro-Drotz, Filip Björklöf, Johanna Liinamaa, Christer Hummelstedt, Johanna Holmäng, 

Sari Somppi, Samuel Broman, Marjo Österdahl, Anna Jungner-Nordgren, Tanja Ljungqvist, 

Laura Fagerlund, Nicholas Kujala, Karin Toyoda, Ville Kohvakka, Janne Salonen samt Björn 

Bonsdorff (Liberal Praktik), Nils Torvalds (MEP), Lena Höglund (LYMEC), Ida- Maria Skytte 

(LYMEC), Beata Björkvall (Europaparlamentet), Danica Vihinen (Europaparlamentet), Astrid 

Thors (Liberal International). Andreas Elfving har fungerat som partiets internationella 

sekreterare. 

Internationella utskottet har samlats två gånger under arbetsåret. Den 26.11.2020 ordnade 

utskottet tillsammans med SFP:s miljöutskott webinariet ”Grön återhämtning – vägen till ett 

hållbarare Norden?” med Mats Löfström, Anders Adlercreutz, Thomas Blomqvist, Anni Huhtala 

och Oras Tynkkynen som talare.  

ALDE-partiets kongress sköts framåt pga coronaläget, och planeras hållas virtuellt den 11-

12.6.2021. Även Liberal International har flyttat fram sin kongress. 

 Virtuella möten ordnades enligt följande: 

Liberal International Virtual Congress, 20.10.2020, SFP representerades av Andreas Elfving och 

Astrid Thors 

ALDE partiets virtuella councilmöte, 18.11.2020, SFP representerades av Andreas Elfving och 

Alexander Lång. 

ALDE Party 

ALDE partiet samlar Europas liberala partier, både inom och utanför EU. I Europaparlamentet 

är ingår ALDE-partiets representanter i Renew Europe gruppen. Samarbetet mellan SFP och 

ALDE-partiet är gott. Mats Löfström sitter i ALDE partiets finanskommitté. I ALDE partiets 

tankesmedja European Liberal Forum (ELF) fungerar Mats Löfström som kassör i styrelsen. 

 

Liberal International 

Liberal International är en sammanslutning av cirka 100 liberala partier från hela världen. 

Kontakten också till LI har varit god under verksamhetsåret. Astrid Thors sitter i styrelsen för 

Liberal International, och fungerar som ordförande för människorättskommittén. Via Liberal 

Praktik har en praktikant från Finland arbetat för Liberal International 

 

Jämställdhetsutskottet  

Utskottets har samlats till tre möten under verksamhetsåret. Anna-Jungner Nordgren har 

fungerat som ordförande.  

Utskottets medlemmar är Anita Westerholm, Werner Orre, Tanja von Knorring (fram till 

17.12.2020), Alexandra Back, Jonas Rönnqvist, Marianne Nyqvist-Mannsén, Cecilia Löfholm, 

Sebastian Holmgård, Anna Jungner-Nordgren, Heidi Svartsjö, Sanna Honkonen, Mira Bäck, 

Karin Palmén, Björn Bonsdorff samt Andreas Elfving, sekreterare 

Utskottet sände ut en enkät till alla kommunala förtroendevalda i december 2020. Resultaten 

bearbetas under året. Den 11.2 ordnade utskottet i samarbete Svenska Kvinnoförbundet och 
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Svenska bildningsförbundet en direktsänd diskussion kring Kvinnors roll i fredsbyggande och 

fredsbevarande - 20 år sedan FN:s säkerhetsrådsresolution 1325. Diskussionen introducerades av 

Anna Jungner-Nordgren och leddes av Anita Westerholm. Sandra Grindgärds och Elisabeth 

Rehn medverkade. 

Den 30.3.2021 ordnade utskottet i samarbete med Svenska kvinnoförbundet och Svensk 

ungdoms jämställdhetsutskott en direktsänd diskussion kring sexköpslagstiftning 

och prostitution. Medverkande var  Riksdagsledamot Eva Biaudet, Meghan Donevan 

(forskningsledare för Talita), Catarina Mikkonen (ordförande för Elpida), Kenneth Eriksson 

(polis) samt Anita Westerholm (ordförande för Svenska kvinnoförbundet). Som 

moderator fungerade Ellinor Juth, ordförande för SU:s jämställdhetsutskott och 

välkomstorden gavs av Anna Jungner-Nordgren. 

 
 

     Arbetsmarknadspolitiska utskottet  

Medlemmar: 

Elin Blomqvist-Valtonen (ordförande), Niklas Lindholm, Åke Finne, Markus Blomquist, Anna-

Karin Tötterman, Caj-Erik Karp, Yngve Storsved, Ann-Louise Laaksonen, Anu Huusko, Mi 

Adolfsson, André Martinez, Edward Blomstedt och Christoffer Hällfors (sekreterare) 

Utskottets roll är att följa upp partiets arbetslivsprogram, följa upp partiets åsikt i program 

gällande företagsamhet och arbetsliv, diskutera aktuella frågor inom arbetsmarknaden 

tillsammans (företagar-/arbetsgivar- och arbetstagarsidan), ta initiativ till SFP-ståndpunkter i 

arbetsmarknadspolitiska ärenden, bistå partistyrelsen med ställningstaganden och fungera som 

remissorgan. Utskottet har under verksamhetsåret arbetat med att förnya partiets 

arbetslivsprogram från år 2015. Utskottet har samlats 3 gånger och också arbetat mellan mötena. 

 

Stadspolitiska utskottet  

Medlemmar: Benjamin Ellenberg (ordförande), Kristian Rehnström, Stefan Åstrand, Anne 

Ahlefelt, Kristel Pynnönen, Paul Taimitarha, Anna-Karin Tötterman, Markus Blomquist, Gunvor 

Skogman, Ida-Marie Jungell, Filip Slotte, Helena Boucht-Lindeman, Emmi Piippo. Sekreterare: 

Anna Strömberg.  

Det statdspolitiska utskottet sammanträdde till sitt första möte den 20.1.2020 och ordförande för 

utskottet är Benjamin Ellenberg. Utskottet har sammanträtt två gånger under året. Utskottet har 

under verksamhetsåret utformat grunden till det stadspolitiska program som godkändes av 

partistyrelsen den 23.12.2020. 

 

Näringslivsrådet  

Näringslivsrådet har inte sammanträtt under verksamhetsåret. 

 

Kommissionen för utmärkelser 
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Ordförande: Håkan Antfolk. Medlemmar: Björn Fant, Gunilla Granberg, Nina Björkman-

Nystén, Carola Sundqvist. Sekreterare: Malin Karlsson. 

Kommissionen för utmärkelser sammanträdde den 12.3.2021 och beviljade 77 utmärkelser åt 

aktiva inom Svenska folkpartiet.  

 

8. PRESSMEDDELANDEN 
 

AUGUSTI 

Finland gynnas av EU:s snabba ekonomiska återhämtning 

21.08.2020  

 

Svenska riksdagsgruppen och SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds diskuterade EU:s 

återhämtningspolitik på sitt sommarmöte i Hangö igår. Det har gått 25 år sedan Finland anslöt sig 

till EU. SFP anser det viktigt att fortsätta utveckla och stärka unionen och dess grundläggande 

värderingar. 

– I och med COVID-19-krisen har behovet av ett starkt och fungerande internationellt 

samarbete stärkts. EU:s nästa långtidsbudget och återhämtningsinstrument är därför viktiga steg 

mot ett starkare och mer motståndskraftigt Finland och Europa. Instrumenten stöder 

investeringar, innovationer och forskning, samt hjälper att upprätthålla en levande landsbygd och 

ett livskraftigt jordbruk, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.  

– Finland gynnas av en snabb ekonomisk återhämtning i hela Europa. Exporten är en avgörande 

faktor för att få igång hjulen i den finländska ekonomin och för vårt välfärdssamhälles bärkraft. 

De 14 miljarder som Finland beräknas fördelas av den kommande långtidsbudgeten bidrar till vår 

ekonomiska återhämtning. Vi hoppas att återhämtningsmedlen ska kunna användas för satsningar 

på forskning och innovationer i cleantech och informationsteknik, investeringar i hållbara 

energiformer såsom biogas och syntetiska bränslen samt infrastrukturinvesteringar som 

påskyndar övergången till förnybara bränslen, såsom el och biogas, säger Henriksson.  

EU-samarbetet är av central vikt för Finlands klimatmål och för det internationella klimatarbetet. 

Kampen mot den globala uppvärmningen kräver kraftfulla gemensamma åtgärder. Genom EU 

kan Finland genomföra en ambitiös klimatpolitik på lika villkor.  

– Inom EU befinner vi oss i en vändpunkt. Den vändpunkten skapades huvudsakligen av att 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel just nu är vad man kunde kalla en fri agent. Hon är 

just för tillfället oberoende av mera opportunistiskt lagda politiker, som samlar poäng på 

hemmaplan. Samtidigt är Frankrikes president Emmanuel Macron tvungen att visa sig som en 

stor europeisk politiker. Den här kombinationen gjorde det möjligt att åstadkomma ett historiskt 

räddningspaket, som nu bara måste föras vidare som ett konsekvent återhämtnings- och 

klimatprogram, framhöll Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin inledning. 

– Ingenting är naturligtvis riktigt perfekt i Europa och det finns många säkerhets- och 

trygghetspolitiska utmaningar, men vi har tagit ett stort steg framåt. Det kräver att vi också håller 

bättre ordning på torpet, underströk Torvalds. 
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Ett historiskt fredsprojekt 

EU skapades som – och är fortsättningsvis – ett historiskt fredsprojekt. Genom EU befäster 

Finland sin plats inom den västerländska demokratin och dess värderingar. Med tanke på det 

oroliga läget i världspolitiken är EU en allt viktigare investering i landets säkerhet. 

– Samtidigt behöver vi fortsättningsvis säkra en trovärdig nationell försvarsförmåga. Det är 

viktigt att vi fullt ut ersätter Hornet-planen med nya plan för att vi skall kunna upprätthålla ett 

trovärdigt totalförsvar. Äventyras flygvapnets funktionsduglighet betyder det också att 

verksamhetsförutsättningarna för armén och marinen försämras dramatiskt. De är båda beroende 

av ett funktionsdugligt flygvapen och försvaret står på alla dessa tre ben samtidigt, säger minister 

för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist.  

– Det vi åtminstone lärt oss av coronakrisen är vikten av att bygga upp en beredskap och 

förbereda sig för oväntade förhållanden i tid. Anskaffningen av jaktplanen inverkar på 

försvarsberedskapen ända fram till 2060-talet. Sådana här frågor kräver långsiktiga beslut. Vi har 

sett hur snabbt det världspolitiska läget kan ändra och det finns flera spänningsmoment i dag än 

det fanns för bara tio år sedan, avslutar Blomqvist. 

Svenska riksdagsgruppen höll sitt sommarmöte i Raseborg och Hangö 19-20.8. 

Henriksson: SFP vill stärka framtidstron och se fler sysselsättningsförslag! 

22.08.2020 

Coronapandemin har satt och sätter fortsättningsvis djupa spår i Finlands ekonomi. Trots detta 

behöver Finland göra sitt yttersta för att vinna kampen mot epidemin. 

 I sitt tal på SFP:spartifullmäktigemöte i Helsingfors framhöll SFP:s partiordförande, 

justitieminister Anna-Maja Henriksson att behovet av höjd sysselsättning är större nu än 

någonsin. 

– Fastän ekonomin är pressad ska vi inte behöva tumma på det välfärdssamhälle som vi byggt 

upp i generationer. Men för att trygga välfärden behöver vi kraftiga satsningar på sysselsättningen, 

sade Henriksson. 

– De utmaningar vi stod inför före coronakrisen har inte försvunnit någonstans. Behovet av 

reformer är minst lika stort nu som det var tidigare. Vi måste höja ribban när det kommer till 

sysselsättningen. Svenska folkpartiet jobbar målmedvetet vidare för att nå en sysselsättningsgrad 

på minst 75% och på sikt närmare 80%, såsom i de övriga nordiska länderna. 

Regeringens budgetförhandling går av stapeln i mitten av september. 

– Det blir inga lätta förhandlingar. Vi vet inte hur läget i världen ser ut om ett år. Men det vi kan 

påverka är vad vi i Finland gör och hur vi stöder våra företag genom krisen. Det handlar om att 

samtidigt trygga och skapa förutsättningar för fler jobb. 

Vi får inte heller upprepa de misstag som gjordes under 90-talets ekonomiska kris. I dessa tider är 

det speciellt viktigt att satsa på barn och unga, på deras utbildning och stödtjänster, sade 

Henriksson. 

Henriksson poängterade vikten av stabilitet och förutsebarhet. 
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– Just nu är det inte läge för soloutspel eller plockande av billiga poäng. Nu gäller det för alla regeringspartier att 

spela som ett lag för vårt lands bästa. Det gäller att förhålla sig öppet till de förslag som kan förbättra 

sysselsättningen och vår välfärd. Det finns inte för många idéer på bordet. Därför har också SFP:s riksdagsgrupp i 

veckan lanserat sitt eget 15-punkters sysselsättningsförslag, avslutade Henriksson. 

Östnyland behöver sin rälsförbindelse 

25.08.2020  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det är viktigt att man strategiskt arbetar för en rälsförbindelse 

längs med kusten österut från Helsingfors. Bansträckan österut och dess linjedragning var aktuell idag då 

Nylandsplanen behandlades av Nylands landskapsfullmäktige. 

-Idagsläget finns det ingen aktiv passagerartrafik österut längs med kusten. Med tanke på regionens utveckling, 

pendlingsmöjligheterna och näringsliv är det mest ändamålsenligt att banstäckan skulle dras från Helsingfors österut 

via Borgå och Lovisa, säger Wickström.  

I regeringsprogrammet finns en formulering angående den sk. Östra kustbanan. En utredning angående banans 

linjedragning färdigställdes i våras. Wickström hoppas på att Östra kustbanan kommer med i det 12-åriga nationella 

trafiksystemplanen som bereds just nu.  

-En linjedragning via Borgå, Lovisa och Kotka skulle möjliggöra tågtrafik på nya orter vilket är bra även ur ett 

klimatperspektiv, påpekar Wickström.  

 

Adlercreutz: Nedläggningen av fabriken i Kaipola är en signal som bör tas på allvar 

27.08.2020  

Skogsbolaget UPM:s meddelade att fabriken i Kaipola stängs är ett hårt slag mot Finlands export, säger Anders 

Adlercreutz, ordförande för Svenska Riksdagsgruppen. Det drabbar hårt bruksorten Jämsä där pappersfabriken har 

varit den centrala arbetsgivaren. 

Adlercreutz säger att denna vinter riskerar bli mycket svår för finländsk industri.  

– Industrin har hittills klarat coronakrisen väl, men mycket beror på att man har levt på gamla orderböcker. UPM:s 

beslut är en följd av många faktorer. Det är resultatet av en lång utveckling. Men vi måste vara lyhörda för den signal 

beslutet sänder, säger han. 

Regeringen kommer att sänka industrins energiskatt till EU:s miniminivå detta år. Åtgärden är viktig, understryker 

Adlercreutz. 

– Det är en klart positiv signal för vår industri. Men vi behöver mera. All osäkerhet är av ondo. Vi måste skapa 

framtidstro och stärka tron på Finland som ett bra land att investera i. Vi måste helt enkelt klara av att ge ett 

konkurrenskraftslöfte – ett löfte om att verksamhetsmiljön för våra företag inte försämras som en följd av 

coronakrisen.  

Regeringen kommer att presentera sysselsättningsåtgärder i anslutning till budgetmanglingen om drygt två veckor.  

– Verksamhetsmiljön för företagen är inte oberoende av den offentliga ekonomin. Om den inte är i balans skapas 

oro. Därför ska man inte heller underskatta vikten av beslutsamma sysselsättningsåtgärder. Enbart genom att enas 

om sådana kan vi säkra att industrin fortfarande ser Finland som ett attraktivt land, säger Adlercreutz.  

Borgå samt Raseborg och Hangö med i kommunförsöken om arbetsförmedling 

27.08.2020 

Statsrådet beslutade i dag att utvidga kommunförsöket om att stärka kommunernas roll i arbetsförmedlingen. Utöver 

de kommuner som tidigare valts till försöket beslöt statsrådet att bland annat inkludera Borgå samt Raseborg/Hangö 

i försöken. 

– Kommunernas roll i arbetsförmedlingen stärks. Vi vill att så många som möjligt ska sysselsättas och vi behöver 

använda alla kanaler för att människor ska hitta jobb. Därför är det breddade kommunförsöket välkommet, säger 

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 
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– Borgå samt Raseborg/Hangö är utmärkta representanter för medelstora kommuner där dessutom förvaltningen 

fungerar på de båda nationalspråken. Det är därför mycket välkommet att också de här kommunerna nu är med i 

försöket, säger minister Thomas Blomqvist som sitter med i ministerarbetsgruppen för sysselsättningsfrågor.  

Inom ramen för försöket kommer kommunerna att testa olika metoder att förverkliga arbetsförmedlingen. När 

försöket tar slut år 2023 kommer resultaten att utvärderas. 

 

Adlercreutz på Östersjödagen: Oljeskyddet måste tryggas 

27.08.2020  

På grund av att oljeskyddsfondens kassa tryter har beredskapen för oljeolyckor i Finska viken och längs med hela 

kusten försämrats. Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmärksammar problemet i dag på Östersjödagen. 

– Det är oroväckande. På Östersjödagen är det skäl att komma ihåg att Finska viken är ett känsligt hav, som inte tål 

oljeolyckor. Därför måste vi se till att vi har en god oljebekämpningsberedskap, säger Adlercreutz. 

Han beskriver situationen för oljeskyddsfonden som prekär. Resursbristen gör att man inte kan uppdatera 

bekämpningsutrustningen och man har inte råd att ordna övningar. 

– Luckan i oljeskyddsfondens budget måste täppas till. Vi måste kunna upprätthålla en god beredskap för att kustens 

räddningsverk ska kunna sköta sin uppgift. I ett längre perspektiv är det viktigt att se över hela finansieringsmodellen 

så att oljebekämpningsverksamheten kan tryggas och utvecklas. säger Adlercreutz. 

I ett brev till Miljöministeriet daterat i juni 2020 vädjar oljeskyddsfonden styrelse om snabba åtgärder på ministeriet 

för att trygga oljebekämpningens verksamhetsförutsättningar. 

Henriksson: Privata sektorn behövs för att uppfylla vårdgarantin 

28.08.2020  

 

Servicesedlar borde användas för att reda ut de vårdköer som coronakrisen orsakat. Överlag borde servicesedlar tas i 

bruk mer omfattande i samband med regeringens social- och hälsovårdsreform. Detta anser SFP:s partiordförande, 

justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

– Finland har skött coronakrisen mycket väl och är enligt THL:s överläkare bland de bästa i Europa. Det ska landets 

hälso- och sjukvård ha ett stort tack för. Samtidigt är det ett faktum att köerna för den icke-brådskande vården vuxit 

sig stora och att vi behöver hitta lösningar för att förkorta dem, säger Henriksson. 

På grund av Corona har många människor nu fått leva med att exempelvis den planerade ögonoperationen eller 

höftledsoperationen skjutits fram. Det har bildats en så kallad ”vårdskuld” där vårdgarantin på 6 månader inte 

uppfylls. 

– Jag ser med stigande oro på den här utvecklingen, och därför behöver vi nu fördomsfritt söka lösningar, som gör 

att folk kan få sina operationer gjorda.För att underlätta trycket på den offentliga vården vore det klokt att också 

använda den privata vården för att snabbt korta köerna. Med en servicesedel kunde patienten själv välja den för 

henne eller honom bästa lösningen, säger Henriksson. 

Henriksson anser att servicesedlarnas mer omfattande användning även borde främjas i samband med regeringens 

social- och hälsovårdsreform. Hon poängterar också att vårdgarantin i dagsläget inte uppfylls utan den privata 

sektorns hjälp.  

– Den offentliga sektorn har även framöver det huvudsakliga ansvaret för finländarnas social- och hälsovård. 

Samtidigt har både privata och tredje sektorn en viktig roll i att trygga finländarnas jämlika tillgång till vård. Alla 

aktörer behövs för att varje finländare får vård snabbt, säger Henriksson.  

Henriksson efterlyser en snabb beredning av den reform av servicesedelslagen som finns i regeringsprogrammet. 

Reformens utgångsläge bör enligt Henriksson vara en bredare användning av servicesedlar i framtiden.  
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– Den nuvarande lagstiftningen möjliggör servicesedlar redan nu, men deras utdelning har hittills varit blygsam. 

Regeringens social- och hälsovårdsreform ger en  utmärkt möjlighet att öka deras användning, säger Henriksson. 

Adlercreutz: Slopa det misslyckade försöket med kvoter för förstagångssökande 

29.08.2020 

Tiotusentals unga inleder som bäst sina studier i högskolor och yrkeshögskolor. Många väljer emellertid i stället att 

hålla ett mellanår, i hopp om att få den önskade studieplatsen nästa år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders 

Adlercreutz vill uppmärksamma de problem som kvoten för förstagångssökande för med sig. 

– Sedan 2016 har en del av studieplatserna reservats för dem som inte tidigare tagit emot en studieplats. Redan nu ser 

vi tecken på att reformen inte till alla delar haft önskade effekter. Syftet var att undvika att samma person blockerar 

flera studieplatser, men nu har det lett till att man inte vågar ta emot en studieplats överhuvudtaget, om man inte är 

fullständigt säker på att det är just den man vill ha. Detta har problematiska följder, säger Adlercreutz. 

– Istället för att komma igång med studierna och komma in i arbetslivet i den branschen man vill skjuts starten 

framåt. De unga väljer att hålla mellanår istället för att mista sin värdefulla position som förstagångssökande, som 

favoriseras i antagningen. 

Finland haft ett hållbarhetsgap som enligt Finansministeriet är 4% av vår BNP på årsbasis. För att råda bot på det 

borde vi arbeta längre och komma ut i arbetslivet tidigare.  

– Förstagångskvoterna motverkar detta mål. Studierna inleds i många fall senare. I stället för att tvinga unga fatta 

avgörande beslut redan när de inleder gymnasiet och ytterligare fortsätta detta tunneltänk i högskoleurvalsprocessen 

borde vi göra det så lätt som möjligt att byta studieinriktning och betrakta den mångsidiga kompetens som samlas 

som en styrka, inte ett problem.  

– Vi borde låta alla ungdomar tävla på en neutral spelplan. Därför är det dags att slopa försöket med kvoter för 

förstagångssökande. 

Distansarbetets effekter på kommunerna bör utredas 

29.08.2020 

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att man för en diskussion om vilka effekter det ökade 

distansarbetet har för kommunerna. Då en större del av finländarna tillbringar mer tid på sina fritidshus betyder det 

här även mer kostnader för kommunerna med tanke på ökat behov av service och infrastruktur. Enligt Wickstro ̈m 

borde dessa kommuner få mer ekonomiskt stöd. 

– Under förra regeringsperioden utredde finansministeriet möjligheterna för en person att vara skriven i två 

kommuner. Ur ett juridiskt perspektiv konstaterade man att det medför grundlagsmässiga problem. Ifall man betalar 

annan skatt än fastighetsskatt på en ort bör man också ha möjlighet att påverka hur pengarna används, säger 

Wickström  

Enligt Wickstro ̈m påverkar det allmänt ökade distansarbetet orter med många fritidsboende. Wickström hoppas att 

man för en diskussion om hur vi kunde lösa de utmaningar som uppstår med att finländarna bor längre tider på olika 

ställen.  

Fo ̈retagarna i Finland har gjort en enkät där 30 procent av företagen meddelat att de kommer att fortsätta att 

möjliggo ̈ra arbete på två olika ställen framöver.  

– Möjligheten att jobba flexibelt från två olika orter erbjuder en välkommen flexibilitet för både företagarna och 

arbetstagarna. Samtidigt ger det nya möjligheter för landsbygden, säger Wickström.  

Wickström konstaterar att det kommer vara juridiskt svårt att genomföra möjligheten att vara skriven på två orter. 

Därför hoppas han att man skulle vidareutveckla ett e-medborgarskap som kunde finnas som stöd för kommunerna.  

– E-medborgarskap har testats av en del kommuner i Finland och det har underlättat skötseln av olika ärenden för 

fritidsboende, säger Wickström. 

-Fritidsboende är en resurs som vi bör ta vara på samtidigt som vi måste veta vilken service de behöver för att vi ska 

kunna skapa bättre förutsättningar för alla, avslutar Wickstro ̈m. 
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SEPTEMBER 

Torvalds: Nya viktiga beslut om Central Baltic-programmet 

02.09.2020  

Att Central Baltic fortsätter som ett eget interregionalt program, och att havsgränser behandlas likvärdigt med 

landgränser under den kommande programperioden, är mycket goda nyheter för Finlands kustområden och Åland. 

Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) 

Den nuvarande programperioden för Central Baltic, det gränsöverskridande samarbetsprogrammet för mellersta 

Östersjön, är inne på sin sluttamp. Perioden slutar formellt vid årsskiftet, men vissa projekt pågår under en 

övergångsperiod 2021. 

Sedan 2014 har programmet, med finansiering om 135 miljoner euro från EU:s regionala utvecklingsfond, understött 

nästan 800 partnerorganisationer i 135 projekt. 

Inför den kommande sju år  långa programperioden, 2021–2027, har det funnits flera farhågor. 

EU-kommissionen föreslog 2018 dels att Central Baltic-programmet skulle införlivas som en del i det större 

interregionala Östersjöprogrammet, dels att projekt över havsgränser skulle missgynnas i förhållande till projekt över 

landgränser. 

– Enligt kommissionens förslag skulle det ha krävts fasta förbindelser, som broar och tunnlar, över havsgränser för 

att de skulle kunna ingå i programmet, säger Nils Torvalds, som i januari 2019 i Europaparlamentet röstade för att 

havs- och landgränser skulle behandlas likvärdigt. 

I måndags meddelade kommissionen att Central Baltic fortsätter som ett eget program 2021–2027, och att projekt 

över havsgränser utan fasta förbindelser kan ingå i den kommande programperioden. 

– Beskedet är en mycket god nyhet för Finlands kustområden och Åland. De interregionala programmen, som är en 

hörnsten i den europeiska gemenskapen, möjliggör lokala lösningar och nya samarbeten, säger Nils Torvalds. 

Central Baltic-programmet omfattar ett område med cirka 10 miljoner invånare i Finland och på Åland, i Sverige, i 

Estland och i Lettland. 

– Vi behöver bredare nätverk och samarbeten, och regionernas gemensamma lobbande och arbetet i 

Europaparlamentet har nu möjliggjort en fortsättning. Vi är mycket glada, säger Ester Laurell, informatör för Central 

Baltic på Åland. 

Budgeten för Central Baltic 2021–2027 är ännu inte bestämd. 

Adlercreutz: En förlängd räkenskapsperiod skulle underlätta industrins situation 

03.09.2020 

Exportindustrins framtidsutsikter håller som väntat på att försämras. I början av året slog coronakrisen speciellt hårt 

mot servicebranschen, medan industrin rullade på med hjälp av goda orderstockar. I slutet av året kommer 

situationen emellertid att förändras. SFP:s representant i finansutskottet, riksdagsledamot Anders Adlercreutz är 

oroad över situationen. 

– I början av året har vi stött företag finansiellt så att de ska klara sig genom krisens första fas. Krisen är dock inte 

över och den för oss speciellt viktiga exportindustrins situation ser allt dystrare ut, säger Adlercreutz. 

– Jag föreslår att vi överväger att förlänga företagens räkenskapsperiod så, att samfundsskatten för åren 2020 och 

2021 skulle uppbäras först år 2022. Detta skulle möjliggöra att företagen får ett lite längre perspektiv med tanke på 

bokföringen. Samtidigt skulle det ta i beaktande det, att fastän många företag kommer att göra ett drägligt resultat 

ännu under år 2020, kommer resultatet för 2021 för många att vara negativt. 
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Enligt Adlercreutz skulle denna förändring vara enkel att genomföra praktiskt. Den skulle vara både kostnadsneutral 

och förvaltningsmässigt lätt. Han poängterar att den skulle hjälpa speciellt vår livsviktiga exportindustri, det vill säga 

de företag som lider med fördröjning. 

– Nu måste vi akta för att politisera diskussionen kring vårt näringsliv. Vi ska inte heller skapa konstgjorda 

motsättningar. Vi måste våga tala om konkreta åtgärder som försäkrar att de företag som hittills varit livskraftiga kan 

upprätthålla sin funktionsförmåga även i fortsättningen, säger Adlercreutz, som under de senaste månaderna försökt 

lyssna speciellt noggrant på signaler från företagsfältet. 

SFP:s partidag genomförs som hybridmodell 

04.09.2020 

Svenska folkpartiets partidag 2020 arrangeras på grund av coronapandemin undantagsvis i september och är 

förkortad till en dag. Partidagen äger rum lördagen den 26 september i Vanda. Partidagen arrangeras i år som en 

hybridmodell där partidagsdeltagarna även fullvärdigt kan delta på distans. 

– Möjligheten för medlemmar att delta i  SFP:s partidag på distans är oerhört viktigt  och jag är mycket glad att vi nu 

kan erbjuda ett beprövat och fungerande koncept där talturer och omröstningar kan ske på lika grunder på distans 

som på plats och ställe. Partidagen är partiets viktigaste sammankomst där SFP:s politik stakas ut och där frågor kan 

ventileras, debatteras och diskuteras. Det är viktigt att den politiska diskussionen fortsätter trots coronapandemin 

och att vi hittar nya möjligheter för att alla ska kunna delta i den, säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff. 

SFP:s ordförande Anna- Maja Henriksson öppnar partidagen i Vanda med sitt linjetal. Partidagen kommer att välja 

partiets ordförande, tre vice ordföranden samt partifullmäktige. Till SFP:s ordförande ställer sig  Anna-Maja 

Henriksson upp för omval och till vice ordförandeposterna har Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin samt 

Henrik Wickström meddelat sitt intresse att fortsätta. På SFP:s partidag kommer totalt 50 motioner, inkomna från 

hela partiets verksamhetsområde, att behandlas. Samtliga motioner kan läsas på partiets webbsida på adressen 

https://partidagen.sfp.fi/. 

SFP följer myndigheternas ikraftvarande rekommendationer gällande exempelvis säkerhetsavstånd och tar till 

nödvändiga åtgärder för att göra partidagen trygg för alla som deltar på plats. Förhoppningen är dock att många 

använder sig av möjligheten till att delta på distans så att säkerhetsavstånden på plats lättare kan garanteras.  

Direktsändningen från SFP:s partidag i Vanda kan ses på partiets webbsida www.sfp.fi samt på partiets Facebook-

sida. 

Bergqvist: Kommunernas chans att påverka vårdreformen är nu 

04.09.2020 

Regeringens föreslagna vårdreform är just nu på utlåtanderunda. Det är viktigt att trygga en jämlik vård i hela landet 

och det är nu som kommunerna har möjligheten att påverka hur vi gör det i framtiden. Det här uppmärksammade 

riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) i sitt tal på SFP i Egentliga Finlands kretsmöte den 4.9. 

– Jag upplever att förslaget till finansieringen av vårdreformen ännu måste ses över. Den föreslagna 

finansieringsmodellen blickar bakåt och leder till att en del landskap tvingas skära i servicenivån. Det är ett dåligt 

utgångsläge för en reform. Det behövs pengar både till god vård, utveckling och preventivt arbete. Det finns det inte 

nu, säger Bergqvist. 

Utöver finansieringsmodellen lyfter Bergqvist fram tvåspråkigheten och jämlikhet som viktiga element av 

vårdreformen. 

–  För att vi ska ha en jämlik vård i hela landet får inte heller de språkliga aspekterna förbises. En jämlik tillgång till 

vård på svenska ska också tryggas. Det är i kommunerna som kunskapen finns kring vilka lösningar, som i praktiken 

fungerar bäst, och jag uppmanar nu kommunerna att lyfta fram dem, säger Bergqvist. 

Utkastet till vårdreformen är på utlåtanderunda fram till 25 september. 

Minister Thomas Blomqvist: Användningen av trä i byggandet har flera fördelar 

08.09.2020 

https://partidagen.sfp.fi/
http://www.sfp.fi/
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Användningen av trä som byggnadsmaterial ska fördubblas under regeringsperioden. I regeringsprogrammet finns 

flera åtgärder som skall föra utvecklingen i rätt riktning, bland annat de nationella målen för träbyggande som 

publicerats i dag. 

– Användningen av trä har flera fördelar eftersom användningen av trä bidrar såväl till en ökad sysselsättning i 

Finland som till en positiv klimatpåverkan, säger minister Thomas Blomqvist som själv är med i regeringens klimat- 

och energipolitiska ministerarbetsgrupp som fastställde målen för offentligt byggande. Förutom att träbyggnader är 

klimatsmarta då de lagrar kolet för en lång tid framåt och skapar arbetstillfällen har det också visat sig att de allmänt 

upplevs som trivsamma och hälsosamma att vistas i. 

De fastställda procentuella målen som publicerades i dag gäller offentligt byggande. Målet är att totalt sett öka 

andelen från nuvarande 15 % till 45 % och det finns olika delmål till exempel för skolbyggnader, byggnader som 

används inom vården och bostadshus. 

– Ett ökat offentligt byggande är en viktig motor med tanke på att öka byggandet i trä över lag, 

säger Thomas Blomqvist. Speciellt kommunerna har en stor roll och stora möjligheter att påverka 

utvecklingen, säger Blomqvist. Det här dels genom samhällsplaneringen, där kommunen kan 

inverka såväl i generalplaner som i detaljplaner, samt direkt i sina egna beslut gällande till exempel 

byggandet av skolor. 

– Finland har ställt som mål att vara klimatneutralt senast år 2035. Ett ökat byggande i trä är en 

viktig komponent för att minska de fossila utsläppen. Trä är det enda förnybara 

byggnadsmaterialet. Utvecklingen går i rätt riktning och det finns företag som satsar på modern 

trähusproduktion och  vissa goda exempel på moderna trähusområden eller enskilda byggnader 

som kan tjäna som förebilder. Vår uppgift är att ytterligare skynda på denna utveckling. 

Regeringens åtgärdsprogram för ökat träbyggande innehåller till exempel stöd till 

utvecklingsprojekt och information, främst till kommunernas anställda och förtroendevalde, så 

som anskaffningsguider, webinarium och en databas om den offentliga sektorns träbyggnader.   

Torvalds: EU bör överväga Nord Stream 2 i sanktioner mot Ryssland 

08.09.2020 

Rysslands ovilja att samarbeta kring utredningen efter att oppositionsledaren Aleksej Navalnyj 

förgiftades i augusti bör få kännbara konsekvenser. 

Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). 

Den ryske oppositionsledaren Aleksej Navalnyj, som förgiftades under en flygresa den 20 augusti, 

väcktes under måndagen ur den koma han har befunnit sig i vid ett sjukhus i Berlin. 

Tysklands regering meddelade i förra veckan att entydiga bevis pekar på att Navalnyj förgiftades 

med nervgiftet Novitjok, ett kemiskt vapen utvecklat i Ryssland. 

Såväl EU som Nato har sedan dess ställt nya krav på att Rysslands regering samarbetar kring en 

utredning om mordförsöket på Navalnyj – men Ryssland har hittills vägrat. 

– Den ryska oviljan till att få klarhet i hur landets främste oppositionspolitiker förgiftades måste 

nu få kännbara konsekvenser, säger Nils Torvalds. 

– Eftersom den ryska säkerhetstjänsten intensivt följde med Navalyjs förehavanden under hans 

resa i Sibirien, har följaktligen den här Tjeka/KGB-efterföljaren ett uttryckligt ansvar – och, 

vilket är skäl att understryka, en fruktansvärd historisk belastning. 
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I Tyskland, som innehar EU-ordförandeskapet till årsskiftet, förs nu en inrikespolitisk debatt om 

huruvida nya sanktioner mot Ryssland bör innefatta ett förbud mot att slutföra det stora 

gasledningsprojektet Nord Stream 2. 

– Nord Stream 2 är av stor betydelse för särskilt Tysklands framtida energiförsörjning. Samtidigt 

måste EU ta ansvar genom att visa Ryssland att ett byggstopp kan komma i fråga om landet 

fortsätter vägra samarbeta, säger Nils Torvalds. 

Det kontroversiella Nord Stream 2-projektet, med en beräknad årlig transportkapacitet om 110 

miljarder kubikmeter, är redan färdigställt till 90 procent. 

Rysslands president Vladimir Putin uppgav i januari att projektet väntades färdigställas i slutet av 

år 2020 eller början av år 2021. 

SFP och Kulturfonden flyttar till Georgsgatan 

09.09.2020 

Svenska folkpartiet och Svenska kulturfonden flyttar i december till nya utrymmen. Efter drygt 22 

år på samma adress vid Simonsgatan 8 flyttar båda kanslierna i slutet av året till Georgsgatan 27 i 

centrala Helsingfors. 

– Simonsgatan har tjänat både SFP och Kulturfonden väl under många år. Nu är det dags att gå 

vidare och vi ser fram emot att fortsätta vår verksamhet på ny adress med nya kontorsutrymmen, 

säger SFP:s partisekreterare Fredrik Guseff. 

SFP och Kulturfonden har sedan 1998 funnits i fastigheten Gryningen i Forumkvarteret. 

Konstsamfundet var tidigare majoritetsägare i fastigheten, men år 2016 såldes hela 

Forumkvarteret till börsbolaget Sponda som senare köptes av det amerikanskägda bolaget 

Blackstone. Fastigheten på den nya adressen, Georgsgatan 27, ägs av Konstsamfundet. Här fanns 

tidigare Amos Anderssons konstmuseum. 

– Vi har under flera år varit beredda på att ägarbytet i Forumkvarteret kan påverka våra 

förutsättningar att finnas på Simonsgatan 8. När det dessutom blev klart att vi står inför en större 

renovering, blev det naturligt att överväga en ny adress, säger Sören Lillkung, vd på Svenska 

kulturfonden. 

På SFP:s partikansli i Helsingfors arbetar totalt 16 personer och på Kulturfondens kansli i 

Helsingfors 17 personer. Sammanlagt berör flytten närmare 50 personer, eftersom också Svensk 

Ungdom, Svenska kvinnoförbundet och Svenska bildningsförbundet lämnar Simonsgatan för de 

nya utrymmena på Georgsgatan 27. Alla organisationer förfogar över egna kansliutrymmen på 

den nya adressen, men delar bland annat mötesrum.   

– Flytten berör många och det kommer säkert att kännas ovant till en början. Men, nya 

ändamålsenliga utrymmen ger nya möjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att trivas.  

Det känns också bra att vi igen kan skapa ett svenskt rum i kvarteret, säger Guseff. I fastigheten 

på Georgsgatan 27 verkar redan Luckan.  

– Vi gör nu en renovering för att anpassa våningarna på Georgsgatan 27 till de krav som idag 

ställs på kansliutrymmen. Vi har haft samma adress i över 20 år och jag hoppas att vi stannar 

också på nästa adress under en längre tid, säger Lillkung. 

Samtliga organisationer finns på den nya adressen från och med den 7 december 2020. 
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Om Svenska folkpartiet och Kulturfonden 

Det nygrundade Svenska folkpartiet startade i början av 1900-talet en insamling som blev 

grundplåten i Kulturfonden. De insamlade pengarna överläts 1908 till Svenska litteratursällskapet 

och Svenska folkpartiets kulturfond grundades. Några år senare ändrades namnet till Svenska 

kulturfonden och år 2010 blev Kulturfonden en stiftelse med det officiella namnet Stiftelsen för 

kultur och utbildning på svenska i Finland. Idag utser SFP:s partistyrelse fondens samtliga 

förtroendevalda. 

Biaudet om EU:s återhämtningsfond: Viktig för jobben – även i Finland 

09.09.2020  

EU:s återhämtningspaket är en lösning av engångsnatur i ett ytterst exceptionellt världsläge. 

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) betonar paketets vitala betydelse för Finlands 

exportinriktade ekonomi, men också för EU som helhet. 

– Vi måste också tänka på vad som skulle ha varit alternativet. Alternativet till paketet var ingen 

överenskommelse alls. Det skulle ha varit ett hårt bakslag. Det skulle ha betytt förtroendekris på 

finansmarknaden, fördjupade politiska konflikter i hela EU-politiken och en avstannad 

återhämtning. I det skenet ter sig resultatet som verkligen bra, också ur finländsk synvinkel, säger 

Biaudet. 

I onsdagens riksdagsdebatt om EU:s återhämtningspaket kritiserade hon högerpopulisternas 

Europakritiska hållning. 

– Precis som under eurokrisen för tio år sedan talar motståndarna till paketet mest om framtida 

säkerheter och förluster.  Men vi frågar: var finns oron för EU:s framtid och alla de inhemska 

arbetsplatser som riskerar gå förlorade utan återhämtningsåtgärder i Europa? Investeringar 

behövs nu för att nå hållbara energilösningar, tackla klimatförändringen och utnyttja de 

möjligheter digitaliseringen ger.  

Biaudet vill också påminna om att detta inte endast handlar om ekonomi. 

– Vi vill se ett starkare EU med handlingskraft och vilja till gemensamma lösningar på 

övernationella frågor, mer solidaritet mellan människor i vårt Europa. 

Torvalds: Europaparlamentets miljöutskott röstar om klimatlagen 

10.09.2020  

I dag och i morgon på fredag röstar Europaparlamentets miljöutskott om EU:s nya klimatlag. 

– Vi har arbetat hårt för en ambitiös kompromiss som sänder en stark signal inför de kommande 

förhandlingarna, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds . 

Nils Torvalds understryker att det hårda i arbetet har bestått just i att åstadkomma en 

kompromiss, som ska hålla hela vägen genom förhandlingsprocessen. 

– En del vill göra det lätt för sig och vifta med siffror utan att bry sig om var Europa landar i den 

här oerhört viktiga uppgörelsen. 
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Under torsdagen röstar miljöutskottet om vilka ändringar till klimatlagen som har stöd av en 

majoritet i utskottet. På fredag hålls sedan en skild omröstning för att anta utskottets 

helhetsförslag till klimatlagen, bestående av de ändringsförlag som röstats igenom. 

Nils Torvalds, som fungerar som den liberala Renew Europe-gruppens koordinator i utskottet, 

säger att gruppen har eftersträvat en ambitiös men samtidigt bred kompromiss. 

– Vi vill bland annat att klimatlagen binder samtliga 27 medlemsstater, och inte endast EU som 

helhet, till att nå klimatneutralitet senast år 2050. Därtill har vi arbetat för att en ny kolbudget, 

som dels säkerställer att vi följer våra åtaganden enligt Parisavtalet, dels ger företagen en 

tillräckligt tydlig bild av kraven, ingår i lagen. 

Bland övriga förslag i miljöutskottet, som vill se en mer ambitiös klimatlag än vad EU-

kommissionen ursprungligen föreslog, märks grundandet av en ny, självständig europeisk 

klimatförändringspanel. Miljöutskottet föreslår också att subventioner av fossila energikällor 

förbjuds redan från år 2025. 

Med hur mycket EU-länderna fram till år 2030 ska ha minskat sina koldioxidutsläpp jämfört med 

1990-års nivåer tillhör de mest debatterade frågorna i klimatlagsprocessen. Nils Torvalds säger att 

det är centralt att Europaparlamentet står fast vid en ambitiös position. 

– Vi vet att flera medlemsländer lär göra motstånd mot kommissionens väntade förslag om 55 

procent. Därför måste Europaparlamentet sända en stark signal om att de europeiska väljarna 

kräver en klimatlag med högre ambitioner. 

Miljöutskottets position antas alltså slutgiltigt under fredagen. 

Europaparlamentet kommer därefter att rösta om förslaget i plenum. Därpå inleder parlamentet 

så kallade trialogförhandlingar med kommissionen och rådet. 

– Förhoppningsvis kan klimatlagen träda i kraft redan före årsskiftet, säger Nils Torvalds. 

Blomqvist: Äntligen kan vi öppna till Sverige 

11.09.2020 

– Så gott som varje dag då jag vaknat det senaste halvåret har jag önskat att det är idag vi kan 

öppna gränserna till hela Norden. Både som finländare och i mitt uppdrag som nordisk 

samarbetsminister har de stängda gränserna varit ett tecken på att allting inte är som det ska, säger 

minister Thomas Blomqvist. 

Regeringen har beslutat att luckra upp inreserestriktionerna så att de som kommer från länder 

med maximalt 25 smittade per 100 000 invånare på två veckor inte behöver sitta i karantän. Det 

har även fattats beslut om specialvillkor för gränsområdena. Det här betyder bland annat att 

resandet mellan Sverige och Finland blir lättare. 

– Med inget annat land har Finland så täta kontakter som med Sverige. På det ekonomiska planet 

är det här mycket klart, drygt tio procent av såväl vår export som import sker med Sverige och 

det finns flera företag som ägs av både finländska som svenska intressenter. Men minst lika 

viktiga är de personliga banden mellan invånarna. Väldigt många finländare har nära familj, 

släktingar och bekanta i grannlandet. Det har känts mycket hårt att höra om situationer då till 

exempel människor inte kunnat träffa sina nyfödda barnbarn eller haft svårt att besöka sina 

ålderstigna släktingar. 
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Bedömningen är nu att gränsöppnandet kan ske säkert och tryggt bl.a tack vare en förbättrad 

testnings- och spårningskapacitet. I fortsättningen krävs ett negativt coronatestresultat för att resa 

till Finland om antalet fall är över 25 per 100 000 invånare. Det här gäller ändå inte de flesta 

nordiska eller baltiska länder. 

– Regeringens viktigaste uppgift är att värna om finländarnas liv och hälsa. Nu har vi ändå 

redskapen att kunna öppna gränserna och tillåta inresa under vissa villkor och för Sveriges del 

bidrar naturligtvis det dramatiskt förbättrade smittläget. Speciellt gläder det mig att vi nu kan ge 

tydliga budskap till våra gränsregioner där en stängd gräns hör till allt annat än det normala. En 

stängd gräns med gränskontroller har försvårat vardagen på ett mycket besvärligt och beklagligt 

sätt. Vi ser även ekonomiska förluster för våra länder, våra företag och privatpersoner och en hel 

del andra utmaningar i våra gränsregioner.  

Wickström: Utbildningssedel för att förhindra utslagning 

11.09.2020 

– Alla unga borde ha goda förutsättningar att studera och för att delta i arbetslivet. Det sade 

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström när han deltog i ungdomssektorns takorganisation i 

Finland Allians diskussion om utslagning av unga under coronakrisen. 

Coronakrisen har haft och kommer att ha stora effekter på hela samhället och speciellt syns det i 

barn och ungas liv. Vi måste göra allt för att effekterna ska bli så kortvariga som möjligt. Barn 

och ungas välmående och framtid är ett dåligt sparobjekt. Varje utslagen ung person är såväl en 

personlig tragedi som en kostnad för samhället. 

– Arbetslösheten som uppstått i och med coronakrisen har slagit speciellt hårt mot unga. Unga 

borde lätt komma in i arbetslivet efter studierna och därför behöver vi målmedvetna åtgärder, 

säger Wickström. 

Förutom sysselsättningsåtgärder finns det också ett behov av att satsa på kunnande och att höja 

utbildningsgraden. Wickström betonar att det är en bra lösning att öka antalet nybörjarplatser för 

högskoleutbildning i denna situation. Vi måste också se till att ungdomar får nödvändigt stöd för 

att studera och för att slutföra sina studier i tid. 

– Hög utbildningsnivå, möjlighet att stärka sitt kunnande under arbetskarriären och den 

arbetserfarenhet som man fått under studierna är i nyckelposition i motverkandet av utslagning i 

ett senare skede. Vi vill därför kunna erbjuda en utbildningssedel, för att man också i ett senare 

skede ska kunna utveckla sitt kunnande, säger Wickström 

Wickström betonar också att den arbetserfarenhet som man fått under studietiden är värdefull 

med tanke på början av arbetslivet, därför borde studiestödets inkomstgräns höjas. 

Torvalds: Miljöutskottets ambitiösa kompromiss sänder en stark signal 

11.09.2020 

Med fredagens historiska beslut om klimatlagen sänder Europaparlamentets miljöutskott en 

stark signal till både kommissionen och medlemsländerna. 

– Vi har lyckats nå en både bred och ambitiös kompromiss. Nu gäller det att övertyga dem 

som ännu tvivlar, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds 
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Europaparlamentets miljöutskott godkände under fredagen, med rösterna 46–18, utskottets 

tillägg till EU-kommissionens förslag till en ny klimatlag. 

Enligt den breda kompromissen binder den nya klimatlagen samtliga 27 EU-medlemsländer till 

att bli klimatneutrala senast till år 2050. Kommissionens ursprungliga förslag avsåg binda EU 

som helhet vid samma mål. 

– Med de nya tilläggen säkerställer vi att samtliga medlemsländer tar ansvar för klimatet, säger 

Nils Torvalds. 

Bland miljöutskottets tillägg märks även en ny så kallad växthusgasbudget. 

– En sådan budget är ett viktigt verktyg för att se till att vi följer våra åtaganden om att begränsa 

den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet. Budgeten ger också företagen en sådan tydlighet 

som krävs för att de ska kunna genomföra de stora investeringar som krävs för att vi ska nå 

målen, säger Nils Torvalds. 

Enligt klimatlagen blir alltså samtliga EU-medlemmar klimatneutrala senast år 2050. En central 

punkt i förhandlingarna i utskottet har gällt med hur mycket koldioxidutsläppen – räknat från 

nivån år 1990 – ska ha minskat med om tio år. 

– Här lyckades vi i miljöutskottet samla en majoritet för att utsläppen ska ha minskat med 60 

procent till år 2030. Det är ett mycket stort framsteg från EU:s nuvarande mål om 40 procent, 

och det sänder ett starkt budskap till både kommissionen och medlemsstaterna, säger Nils 

Torvalds. 

Nils Torvalds poängterar att en hel del arbete nu återstår efter fredagens beslut. 

– Som huvudförhandlare för den liberala Renew Europe-gruppen har min målsättning hela tiden 

varit att nå en ambitiös kompromiss, som samtidigt står sig i ytterligare förhandlingar. Närmast 

har vi framför oss att övertyga fler om att de här ambitiösa tilläggen, som de europeiska väljarna 

har efterlyst, bör antas i plenum och sedan stå sig i de följande förhandlingarna med 

medlemsländerna. 

Blomqvist: Förnyandet av translagen ska fortskrida! 

12.09.2020 

Idag går Helsingfors Prideparad av stapeln. I stället för en fysisk parad ordnas paraden i år 

virtuellt. 

Regeringen har som tydligt mål att stärka könsminoriteters och sexuella minoriteters position. En 

av de viktigaste åtgärderna på detta område är förnyandet av translagen.  

– Nu är det viktigt att förnyandet av translagen fortskrider, säger minister för nordiskt samarbete 

och jämställdhet, Thomas Blomqvist. Trots de exceptionella omständigheter som råder har 

regeringen förbundit sig till att främja jämställdhetsarbete. Nuvarande lagstiftning bryter mot de 

mänskliga rättigheterna. Det här hör inte hemma i 2020-talet. 

Enligt regeringsprogrammet ska lagen ändras så självbestämmanderätten respekteras. Kravet på 

avsaknad av fortplantningsförmåga ska avlägsnas och medicinsk vård åtskiljas från korrigering av 

juridiskt kön.  
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– Priderörelsen är viktig och behövs fortsättningsvis, också i Finland, fortsätter minister 

Blomqvist. Arbetet för könsminoriteter och sexuella minoriteters rättigheter handlar entydigt om 

allas lika rättigheter, rätten att få vara, leva och älska som den man är. Att detta ifrågasätts visar 

att arbetet ännu inte är färdigt. 

– Beslutsfattare bär ett särskilt ansvar som värdeledare i att skapa ett vänligare, mer respekterade 

och mer accepterande samhällsklimat. Det är viktigt att alla, och framför allt unga, känner att de 

har en likvärdig plats och likvärdiga rättigheter i vårt samhälle. 

Barn  och  unga  som  tillhör  könsminoriteter  befinner  sig  i  en  särskilt  utsatt  ställning. Enligt 

en enkät Institutet för hälsa och välfärd låtit göra 2017 mår regnbågsunga sämre än 

cis/heterosexuella unga, och olika slags erfarenheter av mobbning, hotelse och våld är allmänna. 

Forskning behövs över hur skolstängningar påverkar barnen 

14.09.2020  

Sedan år 1990 har ungefär 100 grundskolor lagts ner varje år, vilket betyder att över hälften av 

landets grundskolor har stängts under de senaste 30 åren. Nedläggningarna drabbar nästan 

kategoriskt skolor på landsbygden och i skärgården. Den här utvecklingen bekymrar. 

– Skolan är mycket mer än bara en undervisningsenhet. Skolan är en viktig livsnerv på mindre 

orter och det sociala nätverket som uppstår kring skolan har stor betydelse på det lokala planet, 

säger riksdagsledamot (SFP) och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist. 

Trots att omfattande skolnedläggningar har skett finns det ytterst lite forskning om hur 

stängningarna påverkat barnen.  

– Alla barn har rätt till en jämlik och trygg skolgång. Skolnedläggningar motiveras ofta med 

inbesparningar men forskning saknas i hur skolsammanslagningar och lång skolväg påverkar 

barns och ungas psykiska och fysiska välmående och de social- och hälsovårdskostnader det här 

medför, säger Bergqvist 

Bergqvist och hela skärgårdsdelegationen vill se forskning kring effekterna som 

skolnedläggningar har på barn- och unga. Skärgårdsdelegationen beslöt vid sitt förra möte att 

utreda möjligheterna att föra frågan vidare tillsammans med landsbygdspolitiska aktörer. 

Torvalds: Von der Leyens tal till unionen en välkommen bekräftelse på att 

kommissionens omställningsambitioner står fast 

16.09.2020 

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll i sitt State of the European Union-tal 

på onsdagsförmiddagen fast vid den gröna given och rättsstatsprincipen som grundbultarna för 

EU:s väg framåt och ut ur coronakrisen. 

– Talet var en välkommen bekräftelse på att kommissionen inser vilka höga ambitioner som 

krävs, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). 

Onsdagsförmiddagens unionstal var Ursula von der Leyens första som kommissionsordförande. 

Fokus i talet låg, som väntat, på EU:s väg ut ur coronakrisen. 
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Von der Leyen pekade inledningsvis på de många beslut kommissionen fattat i anslutning till 

Covid19-pandemin, och berörde också planerna på en ny europeisk hälsoskyddsmyndighet i 

pandemins spår. 

Mest tid ägnade kommissionsordföranden ändå åt hur det 750 miljarder euro stora hjälppaketet 

”Next Generation EU” och den fleråriga budgetramen, tillsammans med den gröna given och 

digitaliseringsagendan, ska skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig union. 

– Von der Leyen bekräftade i talet vad vi i Renew Europe har arbetat för sedan krisens början: 

Covid19-pandemin är ett tillfälle att öka takten i omställningsarbetet, säger Nils Torvalds. 

Bland utspelen i talet märks att minst 37 procent av medlen i Next Generation EU-paketet ska 

investeras enligt den gröna givens målsättningar, och att minst 20 procent ska investeras i 

digitaliseringssatsningar. Von der Leyen aviserade därtill att minst 30 procent av de 750 miljarder 

euro som EU lånar till projektet ska komma från emitterandet av hållbara gröna obligationer. 

Kommissionsordföranden, som tidigare i veckan meddelade att kommissionen nu stöder att EU:s 

koldioxidutsläpp ska ha minskat med minst 55 procent till år 2030, pekade också ut hållbara 

byggnadsmaterial som en allt viktigare del i omställningen. 

– Beskedet om att vi måste använda trä som byggnadsmaterial i högre utsträckning var ett av de 

mest intressanta ur finländsk synpunkt, säger Nils Torvalds. 

Kommissionsordföranden tog i talet även stark ställning för rättsstatsprincipen som en grundbult 

i de program som ska få den europeiska ekonomin på fötter. 

Hon konstaterade på samma tema att de HBTQI-fria zoner som upprättats i delar av Polen 

tydligt står i strid med mänskliga rättigheter och EU:s värderingar, och utlovade en ny strategi 

från kommissionen på området. 

Gällande arbetet mot rasism sade von der Leyen att inget medlemsland kan välja bort 

prioriteringen. 

Med hänvisning till bland annat den akuta situationen vid flyktinglägret Moria i Grekland sade 

kommissionsordföranden att EU-länderna har debatterat den nya gemensamma 

migrationspolitiken länge nog, och att det nu är hög tid att agera. 

– Vi inväntar nu kommissionens förslag till en ny, gemensam migrations- och asylpolitik. EU 

måste ta emot fler människor på flykt, men också säkerställa att asylansökningar handläggs 

betydligt snabbare än i dag, säger Nils Torvalds.  

Kring utrikespolitiken berörde von der Leyen de försenade Brexit-förhandlingarna, och talade om 

behovet av nya, förbättrade relationer över Atlanten och Engelska kanalen. Hon beskrev 

samtidigt EU:s relation till Kina som den såväl mest betydelsefulla som den mest utmanande. 

Von der Leyen tog ställning för det belarusiska folkets rätt till ett nytt presidentval efter det 

riggade valet den 9 augusti, och fördömde Rysslands vägran att samarbete i utredningen kring 

mordförsöket på oppositionsledaren Aleksej Navalnyj. 

– Kommissionsordförandens fördömanden var föredömligt tydliga. Hon konstaterade bland 

annat att Nord Stream 2 kan ligga i korten om Ryssland vägrar samarbeta i utredningen, säger 

Nils Torvalds. 

Han sammanfattar talet som ett väntat linjetal, med ganska få överraskningar. 
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– Men en hel del av vad von der Leyen aviserade måste vi granska mycket noggrant när vi väl ser 

de konkreta förslagen. Att kommissionen nu förbereder ett förslag om minimilöner på EU-nivå 

kan bli en problematisk fråga för de nordiska länderna, säger Nils Torvalds. 

Henriksson och Blomqvist: Vi förnyar Finland och hanterar coronakrisen 

16.09.2020 

– Regeringen tar i detta utmanande läge helhetsansvar för Finland och skapar framtidstro. Vi har 

fattat centrala beslut för att förnya vårt goda land och som tar oss över coronakrisen, säger SFP:s 

partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. I detta konjunkturläge behövs stimulans 

för att få hjulen att snurra. 

En höjd sysselsättning och ett gynnsamt företagsklimat är viktiga förutsättningar för att vi ska 

trygga vår välfärd. Minister Anna-Maja Henriksson och Thomas Blomqvist, minister för  nordiskt 

samarbete och jämställdhet, är nöjda med resultatet från regeringens budgetförhandlingar där 

man fattade beslut som bland annat förbättrar sysselsättningen. Regeringen förbinder sig också 

till att garantera ett stabilt företagsklimat och en förutsägbar beskattning, vilket är viktigt med 

tanke på företagens intresse att investera och anställa i Finland. Regeringens beslut att sänka 

elskatten för industrin till EU:s miniminivå förstärker företagens konkurrenskraft och är ett av de 

viktigaste näringspolitiska besluten som gjorts under det senaste åren. 

– Nu har regeringen fattat beslut som ska skapa förutsättningar för minst 31 000 nya 

arbetstillfällen. Samtidigt höjde regeringen sysselsättningsmålet till 80 000. Jag är glad att vi trots 

en pågående coronakris nu kunnat fatta beslut om strukturella reformer på arbetsmarknaden för 

att få fler människor i jobb. Regeringen vill bland annat stärka ställningen på arbetsmarknaden för 

de som är över 55 år, skapa mera sporrande tjänster för att hjälpa arbetslösa att hitta jobb enligt 

en nordisk modell och höja finländarnas kunskapsnivå bland annat genom den förlängda 

läroplikten och läroavtal. Dagvårdsavgifterna sänks. Dessutom ska processerna för att rekrytera 

utländsk arbetskraft försnabbas. Vi gör också ett viktigt regionalt försök för att lätta byråkratin 

kring behovsprövning, säger Anna-Maja Henriksson.  

– Målsättningen är att antalet sysselsatta bland de som är över 55 ska öka med minst 10 000 

samtidigt som deras ställning på arbetsmarknaden förbättras och välmående i arbetet ökar. Bollen 

är nu hos arbetsmarknadsparterna. Lyckas de inte inom november hitta lösningar så kommer 

regeringen att fatta de nödvändiga besluten, konstaterar Henriksson.  

Den så kallade navigatorverksamheten som hjälper unga in i arbetslivet får tilläggsstöd, och den 

ska fungera också på svenska. 

Regeringen har också förbundit sig till att bland annat främja lönejämställdhet, förhindra 

diskriminering och genomföra en familjeledighetsreform.  

– Jämställdheten beaktas tydligt i budgetbesluten. Regeringen har förbundit sig till att granska 

jämställdhetspåverkan av alla sysselsättningsåtgärder, och till att främja lönetransparens och 

likalön, samt genomföra familjeledighetsreformen. Mer fokus har även lagts på 

könskonsekvensbedömningar i budgetförslaget än tidigare, säger Blomqvist. Därtill är det 

betydelsefullt att regeringen höjer finansieringen av skyddshemmen till 23,5 miljoner. Det utgör 

en markant ökning till exempel jämfört med år 2016 då summan var endast 11,5 miljoner euro. 

– Jag är speciellt glad för de satsningar vi nu gör på unga och familjer. Vi vill att unga smidigare 

kommer in i arbetslivet, att möjligheterna till läroavtal blir bättre och att det ska bli enklare att 
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kombinera familjeliv och jobb. I samband med vårens ramförhandlingar kommer vi dessutom 

också att fatta beslut om en möjlig utvidgning av hushållsavdraget, säger Blomqvist.  

– Regeringen vill trygga en stabil, sporrande och förutsägbar verksamhetsmiljö för företagen, 

samt förutsägbara verksamhetsförutsättningar och beskattning, vilket möjliggör investeringar och 

skapar nya arbetsplatser. Det är en förutsättning för att höja sysselsättningen, konstaterar 

Henriksson. För oss är det viktigt att vi satsar på företagens konkurrenskraft genom att sänka 

elskatten för industrin till EU:s miniminivå. Dessutom skapar vi en ny mekanism för att stöda 

industrins elektrifiering och övergång till klimatsmarta lösningar istället för 

utsläppshandelskompensationen och vi fortsätter halvera farledsavgifterna. Regeringen kommer 

därtill före ramförhandlingarna 2021 att göra en strategi för industrin, säger Henriksson. 

Utöver industrins konkurrenskraftspaket stöder regeringen också småföretagare bland annat via 

en höjning av momsgränsen från 10 000 till 15 000 euro. 

Regeringen kommer också ta vara på de möjligheter som EU:s återhämtningsverktyg erbjuder 

och skapa ett program för Finlands hållbara tillväxt. Programmets fokus ligger på sex 

tyngdpunkter som stärker framtidens välmående, den gröna omställningen, digitaliseringen, 

vården arbetsplatser och hållbar tillväxt. 

– I de turbulenta tider vi lever i är det också oerhört viktigt med ett trovärdigt försvar. 

Hornetarna ska få sina ersättare och beslut om anskaffningen av jatkplanen görs under nästa år, 

säger Henriksson. 

Stöd till kommunerna och tredje sektor 

– Kommunernas ekonomi har länge varit trängd och coronakrisen har ytterligare förvärrat 

situationen. Därför har vi kommit överens om flera åtgärder som är bra och viktiga för 

kommunerna, bland annat att höja kommunernas andel av samfundsskatten för nästa år med 12 

% och höja statsandelarna med 300 miljoner. Dessutom höjs statsandelarna för år 2020 med 400 

miljoner euro, och sjukvårdsdistrikten får 200 miljoner euro, säger Blomqvist. 

– Viktigt är också att vi kommer att ersätta kommunerna och sjukvårdsdistrikten för de direkta 

kostnaderna som förorsakats av coronakrisen. Var och en ska kunna bli testad vid behov och 

spårningen ska fungera. Vi kommer också att täcka kostnaderna för coronavaccin till 

befolkningen. Dessutom satsar vi totalt 450 miljoner på att minska vårdskulden som uppstått till 

följd av coronakrisen. Det handlar bland annat om operationer och tandvård som skjutits upp, 

säger Henriksson. 

– På grund av coronakrisen har intäkterna för Veikkaus kraftigt gått ner. Därför har 

finansieringen för de föreningar och organisationer som via Veikkauspengar bidrar till så mycket 

viktigt i samhället varit ett stort orosmoment. Jag är därför mycket nöjd att vi ser till att 

organisationerna – såväl inom utbildningssektorn och kulturen som inom den hälsofrämjande 

sektorn – nu får sin finansiering tryggad för nästa år. Tredje sektorn gör här en helt avgörande 

insats för såväl barn som äldre, säger Henriksson. 

– Vi satsar också på barnfamiljerna och de unga. Dagvårdens avgifter sänks med 70 miljoner, 

förlängda läroplikten införs, yrkesskolornas resurser stärks och studerandes måltidsstöd höjs. Det 

är alla viktiga satsningar. Dessutom är jag glad att vi kan höja flyktingkvoten till 1050, säger 

Henriksson.  

Viktiga beslut om miljö, naturresurser och klimat 
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I enlighet med regeringsprogrammet skall användningen av torv som energikälla åtminstone 

halveras före 2030.  

– Utsläppshandeln är ett starkt styrmedel i denna fråga, men regeringen vill försäkra sig om att 

målet om en halvering uppnås, säger Henriksson. Vi beslöt därför att ge en expertgrupp i uppgift 

att utarbeta en så kallad golvprismodell som garanterar att användningen av energitorv minskar 

som planerat, även om priset på utsläppsrätter skulle sjunka. 

– Med tanke på jordbrukets verksamhetsförutsättningar innehåller budgetförslaget positiva 

element. I juli fick Finland, på EU-toppmötet, ett gott resultat vad gäller vår andel av EU:s 

jordbruksfinansiering. Därför är det ytterst glädjande att vi nu har skrivningar i statsbudgeten om 

en nationell medfinansiering så att vi kan använda EU-medlen fullt ut, säger Blomqvist. Med 

hjälp av EU-finansieringen och de nationella medlen tryggar vi en produktion av ren och 

inhemsk mat och skapar arbetsplatser.  

Regeringens budgetförhandlingar avslutades på Ständerhuset idag. Statsbudgeten för år 2021 

föreslås vara 64,2 miljarder euro. 

Bergqvist välkomnar regeringens satsningar på skärgården 

16.09.2020 

På onsdagen presenterade regeringen linjedragningarna för budgeten för år 2021. Samtidigt 

informerades också om olika satsningar som regeringen vill genomföra. Regeringen vill förbättra 

förutsättningarna för hållbart resande i skärgården och samtidigt förbättra förutsättningarna för 

cykelturism. 

– Jag är väldigt glad över att regeringen vill satsa på hållbar turism i skärgården. Det här är viktigt 

för den regionala utvecklingen, säger SFP:s riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens 

ordförande Sandra Bergqvist. 

På många håll i skärgården saknas det cykelleder vilket ständigt leder till farosituationer då 

trafiken sommartid är mycket livlig och avsaknaden av vägrenar är ett faktum. 

–  Förbättrade cykelleder i skärgården kan erbjuda ett säkert och klimatvänligt sätt att besöka vår 

unika skärgård. Förhoppningsvis kunde det också ge upphov till nya rutter och fler arbetsplatser. 

De här satsningarna är mycket efterlängtade, säger Bergqvist. 

Ollikainen: Medborgarorganisationernas arbete fick sin uppskattning 

16.09.2020 

De otroligt viktiga medborgarorganisationernas statsfinansieringen hålls på samma nivå även 

nästa år. Det beslöt regeringen på budgetrian av som avslutades idag. Det gläder storligen SFPs 

riksdagsledamot Mikko Ollikainen. Finansministeriets ursprungsförslag visade en försämring av 

flera organisationers finansiering med över 30 procent. 

– Medborgarorganisationerna gör ett ovärderligt viktigt jobb i vårt samhälle, vilket även märkts 

tydligt under coronapandemin. Deras arbete är ett fint komplement till de offentliga tjänsterna 

som gäller förbättrande av människors välmående och dessutom utför 

medborgarorganisationerna det oftast ekonomiskt mångfalt effektivare, säger Mikko Ollikainen. 

Bakgrunden är att tipsbolaget Veikkaus får mindre inkomster. Dessa medel finansierar en stor del 

av idrott, kultur, ungdom, forskning samt social och hälsovårdsorganisationers verksamhet. 
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Nästa års statsbudget visar ett underskott på över 10 miljarder euro. En del av underskottet beror 

på åtgärder som härrör till Covid-19. 

– Vi är just nu i en speciell situation då vi inte vet hur världsekonomin kommer att utvecklas. 

Samtidigt kan inte skuldsättningen fortsätta öka på samma sätt som den gör nu. Därför var det 

otroligt viktigt att regeringen nu förde fram olika åtgärder som ökar på sysselsättningen. Hjulen 

ska vara i rullning, vi måste se till att företag vågar investera och anställa i framtiden, säger 

Ollikainen 

– Kommuner har det mycket tufft nu. Ännu i år och nästa år stöds kommuner med 1,45 

miljarder euro, bland annat i form av höjning av samfundsskattedelen och ökade statsbidrag. Bra 

även att betydande medel, 450 miljoner euro, riktas till åtgärder som minskar på vårdskulden som 

uppkommit på grund av Covid-19, annars kan bieffekterna av coronan bli förödande, säger 

Ollikainen. 

Bland många detaljer i regeringens budgetförslag finns skrivningar som stöder hållbart resande, 

bland annat närturism i naturen. 

– Här finns en skrivning om att förbättra tillgängligheten och igenkännandet av världsnaturarv i 

vårt land. I klartext handlar detta om Kvarkens världsnaturarv, en mycket bra skrivning för 

turismen i Österbotten. 

Rehn-Kivi: Tv-programmen ska vara jämlikt tillgängliga för alla 

16.09.2020 

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. I 

lagförslaget föreslås bland annat förbättringar av textningen av tv-program på finska och svenska 

så att de är tillräckligt klara och begripliga för användaren. Syftet är att främja tillgängligheten 

speciellt för dem som har nedsatt hörsel. Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar 

förslaget. 

– Det är bra att det nu föreslås strängare krav på televisionsaktörernas skyldighet att förse 

program med ljud och text och att kraven nu utökas till att delvis gälla också leverantörer av 

beställ-tv-tjänster, säger Rehn-Kivi som även är medlem i riksdagens VAMYT-grupp 

(vammaisasiain yhteistyöryhmä, riksdagens handikappsamarbetsgrupp). 

– Textning av inhemska tv-program är speciellt viktigt för personer med hörselskada som inte 

annars har möjlighet att följa med programmet i fråga. Målet borde vara att största delen av 

programmen skulle vara lättillgängliga för alla, också  för barn och äldre som har svårigheter att 

följa med det talade i sändningen, säger Rehn-Kivi. 

I lagpaketet föreslås även ändringar som uppdaterar bestämmelserna om varningsmeddelanden. 

Meningen är att förbättra medborgarnas tillgång till information i nödsituationer.  Abonnemang 

ska i fortsättningen vara sådana att alla, även personer med funktionsnedsättning, kan använda 

nödtjänster, ringa och ta emot inrikes- och utrikessamtal samt använda andra sedvanliga 

telefonitjänster.  

– Det är ytterst viktigt att nödmeddelanden alltid når och är begripliga för alla dem de berör. Med 

denna ändring höjer vi på tryggheten för medborgarna, också för dem med funktionsnedsättning, 

säger Rehn-Kivi. 

Henriksson om budgetförslaget: Nu är det tid för stimulans 
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17.09.2020  

Regeringen nådde igår onsdag enighet om budgetförslaget för 2021 efter långa och delvis svåra 

förhandlingar. Budgeten, som landar på 64,2 miljarder euro, återspeglar det exceptionella läge 

som coronakrisen försatt Finland i. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson 

är ändå nöjd med resultatet. 

– Regeringen tar nu helhetsansvar för Finland och skapar framtidstro. Vi har fattat centrala beslut 

för att förnya vårt goda land och som tar oss över coronakrisen. I detta konjunkturläge behövs 

stimulans för att få hjulen att snurra. Finland lever av exporten och vi behöver investeringar, 

säger Henriksson. 

Som väntat får regeringens förslag en del kritik från oppositionen.  

– Oppositionens retorik är väntad. Ingen kan ändå neka att vi lever med en global pandemi som 

haft en märkbar effekt på hela världens ekonomi. Hade vi inte fattat beslut om tilläggsmedel till 

bland annat kommunerna, utbildningen och sjukvårdsdistrikten samt ett flertal 

sysselsättningsåtgärder hade vi haft ett ännu större underskott i framtiden, påtalar Henriksson. 

– Jag är speciellt glad att vi kunde fatta beslut om sysselsättningsfrämjande åtgärder som ska ge 31 

000–36 000 nya sysselsatta, samt att vi nu höjt sysselsättningsmålet till 80 000. Trots coronakrisen 

har vi lyckats fatta beslut om strukturella reformer på arbetsmarknaden för att få fler människor i 

jobb. Det är oerhört viktigt med tanke på hur vi ska ta oss ur krisen, avslutar Henriksson. 

Torvalds: Den demokratiska oppositionen i Belarus förtjänar årets Sacharovpris 

17.09.2020  

Den liberala Renew Europe-gruppen nominerar under torsdagen, tillsammans med de två största 

partigrupperna i Europaparlamentet, den demokratiska oppositionen i Belarus till årets 

Sacharovpris för tankefrihet. 

– Den gemensamma nomineringen sänder en stark signal om att EU står enat bakom det 

belarusiska folket, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). 

Sacharovpriset för tankefrihet, namngivet efter den ryske medborgarrättskämpen Andrej 

Sacharov, delas sedan 1988 ut av Europaparlamentet till personer eller grupper som stått för 

anmärkningsvärda insatser till stöd för mänskliga rättigheter. 

Under torsdagen meddelar Renew Europe att gruppen, tillsammans med EPP- och S&D-

grupperna i parlamentet, nominerar den demokratiska oppositionen i Belarus till årets pris. 

– Vi har i Renew Europe diskuterat den här nomineringen allt sedan det riggade presidentvalet i 

Belarus den 9 augusti. Den gemensamma nomineringen sänder nu en stark signal om att EU står 

enat bakom det belarusiska folket och dess krav på ett nytt och fritt presidentval, säger Nils 

Torvalds. 

Renew Europe, EPP och S&D skriver i nomineringen att den demokratiska oppositionen i 

Belarus företräds av det nya koordinationsrådet, som tillkom på initiativ av de modiga kvinnorna 

Svjatlana Tsichanouskaja, Svetlana Aleksijevitj, Maria Kolesnikova, Olga Kovalkova och Veranika 

Tsapkala. 
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Även Sergej Tichanovskij, Aliaksandr Bialiatski, Siarhei Dyleuski, Stsiapan Putsila, Paval 

Sieviaryniec och Mikola Statkevich framhålls som betydande företrädare för den demokratiska 

oppositionen i landet. 

Sacharovpriset delas ut den 10 december, på årsdagen för undertecknandet av FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna. 

Wickström: Stormarna påminner oss om klimatförändringen 

18.09.2020 

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström ser positivt på det att regeringen valt att i samband med 

budgetrian komma med flera åtgärder för att stävja klimatförändringen. Enligt Wickström är 

klimatfrågan viktig för SFP och därmed är partiet även mån om att klimatförändringen bekämpas 

även politiskt. 

-Under den senaste tiden har inte klimatförändringen diskuterats så mycket i allmänheten. 

Klimatförändringen är fortsättningsvis ett av de största hoten mot vår planet. Det här påminner 

höststormarna oss om här i Finland, säger Wickström. 

Regeringen har som mål att Finland ska vara klimatneutralt före 2035 och bli världens första 

fossilfria välfärdssamhälle. Han menar att stödjandet av grön omställning är viktigt just nu. 

-Det är viktigt att vi nu vågar se på alla strukturer samt verkligen beakta, hur vi kan stävja 

klimatförändringen. Vi ska se även det här som en möjlighet att påskynda klimatåtgärder samt 

stödja  hållbar utveckling, säger Wickström. 

Wickström ser det som speciellt viktigt att man inom näringslivet sporrar till investeringar som 

även gynnar arbetet mot klimatförändringen. 

-Personligen upplever jag att sänkningen av energiskatten till EU:s miniminivå är en av de 

viktigaste besluten som regeringen fattat. Det här kommer att öka Finlands positioner på den 

globala datacentralmarknaden samtidigt som det är viktig då vi vill övergå till mer energieffektiva 

lösningar, avslutar Wickström.  

Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget 

22.09.2020 

EU:s kommande budget för 2021 får inte försumma den europeiska forskningen. 

– Forskningsanslagen behövs både för vår gröna omställning och för Europas konkurrenskraft, 

säger Europaparlamentariker Nils Torvalds. 

Den pågående budgetprocessen i Europaparlamentet skiljer sig från de senaste årens processer på 

flera sätt. 

Dels blir 2021 års budget den första budgeten utan Storbritannien i EU, dels kommer den nya 

budgeten samspela med den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden. 

2021 års budget är därtill den första budgeten i den kommande fleråriga budgetramen för 2021–

2027. 

– Vi förhandlar nu fram en budget under mycket ovanliga och utmanande omständigheter. Just 

därför är det extra viktigt att vi gör rätt prioriteringar, säger Nils Torvalds. 
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Tisdagen var sista dagen för enskilda Europaparlamentariker att föreslå ändringsförslag till nästa 

års budget. Nils Torvalds står i budgetutskottet bakom flera tillägg som föreslår större anslag till 

forskning. 

– Medlemsländerna i rådet enades tidigare om stora nedskärningar i bland annat EU:s 

forskingsprogram Horizon Europe. I en sådan situation måste Europaparlamentet ta tydlig 

ställning för forskningens centrala roll i den gröna omställningen och för Europas framtida 

konkurrenskraft. 

Bland de övriga tilläggen till budgetförslaget som Nils Torvalds stöder märks flera initiativ i EU:s 

kamp mot desinformation, ett hälsoprogram för EU samt en tillräcklig personalstyrka inom 

unionens förvaltning. 

Enligt medlemsländernas ståndpunkt från den 9 september uppgår åtagandena i EU-budgeten för 

2021 till sammanlagt 162,9 miljarder euro, knappt 4 miljarder euro mindre än EU-kommissionens 

ursprungliga förslag om knappt 167 miljarder euro. 

Exakt när nästa års EU-budget, som alltså träder i kraft den 1 januari, antas är ännu oklart. 

– Det är möjligt att processen pågår ända till december, men vi har i princip bara en chans att 

lyckas nu under hösten. Annars blir det specialförfarande utan budget i början av nästa år, säger 

Nils Torvalds. 

Rehn-Kivi: Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård. 

22.09.2020 

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och 

hälsovården. Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, 

poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa 

smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och 

hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget. 

– Det är fint att det avgiftstaket bibehålls i klientavgiftslagen och att det utvidgas till att omfatta 

även den för hälsan viktiga mun- och tandvården, terapier och hemsjukvård. Förslaget underlättar 

också ställningen för familjer där det finns barn med stort behov av sjukvårdstjänster, då också 

poliklinikbesöken blir avgiftsfria, säger Rehn-Kivi. 

Förslaget förbättrar överlag jämlikheten mellan social- och hälsovårdens klienter på olika håll i 

vårt land och kommunerna ska kompenseras för förlusten av inkomster genom förhöjda 

statsandelar. 

– Jag är speciellt glad över att det i fortsättningen regleras om maximiavgifter inom långvarigt 

serviceboende och effektiverat serviceboende och om det minimibelopp för personligt bruk som 

klienten ska ha till sitt förfogande. Även om detta belopp skulle ha fått vara större med tanke på 

klientens behov och självständighet är detta lagförslag som helhet lätt att understöda, säger Rehn-

Kivi. 

Henriksson: Jag gläds över att Svenska Teaterns finansiering och ställning som 

svenskspråkig nationalscen nu tryggas! 

24.09.2020 
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Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och har länge I praktiken haft 

ställning som den svenskspråkiga nationalscenen. 

Statsrådet beslöt i dag att statsandelssystemet för scenkonst reformeras. Hela paketet omfattar 

såväl teatrar som orkestrar i Finland och är en välkommen reform. Enligt lagförslaget tryggas 

också Svenska Teaterns finansiering. En ny lag om främjande av scenkonst ska ersätta den 

gällande teater- och orkesterlagen. 

– Svenska Teatern i Helsingfors kan beskrivas som Finlands svenskspråkiga nationalscen, vars 

ställning inom det svenskspråkiga teaterfältet i många avseenden påminner om den ställning som 

Finlands Nationalteater har inom det finskspråkiga teaterfältet. Vi förverkligar nu 

regeringsprogrammets skrivelse om att Svenska Teaterns ställning och finansiering som nationell 

huvudscen tryggas i samband med statsandelsreformen för performativ konst, säger SFP:s 

partiordförande Anna-Maja Henriksson. 

– Det är en viktig markering för det svenska i Finland att finansieringen för Svenska Teatern nu 

tryggas till en nivå som möjliggör verksamhet som en nationell teater ska ha. Gediget arbete har 

burit frukt i denna viktiga fråga, avslutar Henriksson. 

Henriksson: SFP kommer inte att kunna godta vårdreformens finansieringsmodell som 

den ser ut nu 

26.09.2020 

För Svenska folkpartiet är det fullständigt klart att finansieringen i social- och hälsovårdsreformen 

fortfarande måste ses över nu när utlåtanderundan är över. Partiordförande och justitieminister 

Anna-Maja Henriksson sade i sitt tal på SFP:s partidag att partiet inte kommer att kunna godta 

social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell som den ser ut nu. 

– Varje finländare ska ha rätt till fungerande hälso-, sjuk- och äldrevård när de behöver det. 

Vårdreformen ska göras för att trygga människors rätt till vård – inte för att försämra den. Jag 

känner en stor oro över vårdens finansiering. Utlåtanderundan tog slut igår och vi vet redan att 

där finns många kritiska röster. Varje regeringsparti har orsak att ta utlåtandena på allvar, säger 

Henriksson. 

– SFP kan inte godkänna en modell som i många landskap skulle leda till nedskärningar i hälso- 

och sjukvården. Vilken region i Finland har för många sjukvårdare eller läkare? I vilket landskap 

kan vi minska på hemvård och serviceboende samtidigt som befolkningen åldras? Gällande 

frågan om vårdens finansiering har vi i SFP hittills känt oss ganska ensamma i regeringen, säger 

Henriksson. 

Utlåtanderundan för den nya social- och hälsovårdsreformen avslutades igår fredag. 

Ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland 

I sitt tal framhävde Henriksson vikten av att förnya Finland och fördomsfritt söka lösningar för 

att förbättra sysselsättningsläget. 

– Vi behöver förnya vår arbetsmarknad. Det måste göras utan att arbetstagaren – människan – 

känner sig trampad på. Men det går inte att leva på 2020-talet med 1990-talets strukturer.  Det 

gäller att bland annat skapa större möjligheter för lokala avtal vid företag. 
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– Nästan alla i Finland vill främja lokala avtal, men ändå har frågan länge stampat på ställe. Det 

kan inte ligga i någons intresse. Om en arbetsplats kan säkras genom bättre möjligheter till lokala 

avtal – vad är då viktigare? Tryggandet av arbetsplatsen eller vem som avtalar lokalt,  frågar 

Henriksson. 

– Arbetsmarknadsparterna fungerade exemplariskt tillsammans under våren och många viktiga 

frågor kunde beslutas snabbt. Nu behövs samma beslutsamhet också gällande lokala avtal. Det 

torde ligga i allas intresse att hitta lösningar som tryggar och skapar arbetsplatser. Därför vill jag 

se ett tidsbundet försök med lokala avtal i hela Finland, säger Henriksson. 

Henriksson vidtalade också behovet att höja hushållsavdraget. 

– I de här exceptionella tiderna måste vi också våga komma med radikala förslag. Därför vill vi 

utvidga och höja hushållsavdraget till 7500 euro för att stödja företagsamhet och förbättra 

sysselsättningen, avslutar Henriksson. 

Svenska folkpartiets partidag i Vanda ordnades i år som hybridmodell med knappt hundra av 

sammanlagt 209 delegater på plats. 

Blomqvist vill se fler män i jämställdhetsarbetet 

26.09.2020 

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, efterlyste i sitt tal på SFP:s 

partidag att fler män engagerar sig i arbetet för ökad jämställdhet. 

– Även om Finland kommit långt i fråga om jämställdhet, är arbetet ännu inte klart, säger 

minister Blomqvist. Till exempel vad gäller arbete och familjeliv, könsbaserat våld och sexuella 

trakasserier återstår ännu allvarliga problem. 

Blomqvist oroar sig även för hur ökad polarisering även påverkar jämställdhetsarbetet.  

– Än idag ser vi att grundläggande principer som jämställdhet ifrågasätts och polariseras, som om 

mer jämställdhet för någon betyder mindre för någon annan, säger Blomqvist. Det är viktigt att vi 

inte tar steg bakåt. Jämställdheten behöver förkämpar och försvarare, och i det arbetet har också 

män en viktig roll. 

– Jämställdhet gynnar alla kön och hela samhället. Jämställdhet får inte ses som kvinnors uppgift 

att ensamma försvara och uppnå. Det är dags att fler män helhjärtat ger sig in i det arbetet, 

uppmanar Blomqvist. 

Regeringens jämställdhetsprogram godkändes den 25 juni, och innehåller över femtio åtgärder för 

att stärka jämställdheten i Finland. 

Adlercreutz på partidagen: SFP är starkt i kriser 

26.09.2020 

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz betonade i sitt tal på SFP:s 

partikongress i Vanda att det finns två egenskaper som behövs särskilt mycket i en kris. Den ena 

är flexibilitet, den andra är kreativitet, förmågan att lösa problem. 

– Under det gångna året som präglats av coronapandemin har det varit särskilt värdefullt att 

märka att SFP som parti är starkt också under kris. Partiet är fullt av människor som inte vill 

avstå från sina värderingar i svåra situationer. Just därför tror jag att SFP just i denna situation 
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och i detta världsläge har det stabila ledarskap som behövs för att genomdriva förändring och 

kreativt lösa problemen. 

Adlercreutz säger att som ett litet land kan Finland inte vara bäst på allting. Men vi ska ha ett 

högt kunnande i de kritiska framtidsfrågorna. 

– Vi är ett parti för bildning och kunnande. Klimatförändringen är vårt största hot på längre sikt. 

Klimatförändringen kan förändra allting. Men lösningen är inte enkel, den är inte svartvit. 

Lösningen är ofta både och – men på ett smart sätt. Lösningen bygger på ett starkt ekosystem, 

men kräver också ett stort ansvar av dem som brukar detta ekosystem. 

Adlercreutz lyfte också fram de regionala olikheter som präglar ett parti som SFP. Han vill inte se 

detta som ett problem, utan som en möjlighet. 

– Inom partiet, men också i hela vårt land, har det funnits ett motsatsförhållande mellan stad och 

landsbygd, ett motsatsförhållande som vi själva och medierna tidvis har bidragit till. Som 

förändringsledare och problemlösare är vi trovärdiga enbart om vi lyckas lösa våra egna 

konflikter. Jag tror att vi är redo för detta. Jag tror också att vi är beredda att fungera mera 

mångspråkigt, vilket också är en förutsättning för att vårt parti ska kunna växa. Detta är en 

möjlighet, inte ett hot, säger Adlercreutz. 

Henriksson fortsätter leda SFP 

26.09.2020 

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson fick under lördagens partidag i Vanda fortsatt 

förtroende att leda partiet. Henriksson har varit ordförande för Svenska folkpartiet sedan 2016. 

– Jag blir lycklig av att få jobba med er, att få leda detta parti. Svenska Folkpartiet är mer än bara 

ett parti, vi är en folkrörelse. I den är vi alla viktiga, både du och jag. Jag vill att vi tillsammans 

målar upp SFP:s vision för framtiden Mitt Finland 2030 – Minun Suomeni 2030, sade Henriksson 

till partidagsdeltagarna.  

– Då jag gav mig in i politiken på allvar år 1997, gjorde jag det av ren nyfikenhet. Ett beslut jag 

inte ångrat. Och nu, drygt 25 år senare är jag fortfarande lika taggad att fortsätta i politiken. 

Henriksson betonade att hon brinner för att vara med och skapa ett bättre Finland, att kunna 

göra skillnad, att kunna träffa människor, att ta till sig deras bekymmer och söka lösningar.  

– Mitt hjärta sjunger när barnet som känt sig utanför och mobbad igen skrattar och ler. När den 

äldre som varit orolig att förlora synen, får operationen gjord och kan se bättre igen. Då 

ensamförsörjaren som varit utan jobb äntligen hittar vägen framåt. Då företagaren som på grund 

av coronakrisen nästan gav upp, ser nytt ljus i tunneln. När rättvisa skapas och människor känner 

att samhället stöder dem, säger Henriksson. 

– SFP kommer att under min ledning fortsätta att jobba för hela Svenskfinland och hela Finlands 

bästa. Jag vill engagera så många regioner och kommuner som möjligt. Den nyaste 

partibarometern visar att en exceptionellt stor del av finländarna, hela 39 procent, ser positivt på 

SFP. Den här ska vi ta vara på och det här ger oss otroligt goda förutsättningar inför 

kommunalvalet, säger Henriksson. 

– Jag vill se SFP växa som parti. Det ska kännas naturligt och tryggt för alla finländare att rösta på 

oss, oberoende modersmål. Därför ska vi lägga målet högt. I kommunalvalet ska vi ha kandidater 
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i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare. För jag är helt säker på 

att intresset för SFP kommer att växa ytterligare när det finns en SFP-kandidat i kommunen att 

rösta på, säger Henriksson 

Partidagen återvalde även Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir Sandelin och Henrik Wickström 

som viceordförande för SFP. 

– Det känns verkligt fint att som vice ordförande få fortsätta jobba med att stärka de svenska 

strukturerna i vårdreformen, skapa en mer flexibel arbetsmarknad och skapa en bättre framtid på 

barn och unga. Vi behöver dynamiska städer och innovativa lösningar för skärgård och 

landsbygd, säger Bergqvist. 

– Jag är otroligt glad för att få fortsatt förtroende som vice ordförande. SFP ska även framöver 

arbeta för ekologisk hållbarhet, att vårt samhälle är konkurrenskraftigt och sysselsätter människor 

och att våra unga får bästa möjliga småbarnspedagogik och skola. Förslaget till vårdreform måste 

också vidareutvecklas för att nedskärningar i vården inte är slutresultatet. De här frågorna är 

viktiga för mig som helsingforsare, men även för SFP nationellt, säger Borgarsdóttir Sandelin. 

– Jag är ödmjukt tacksam för att få fortsätta som vice ordförande för partiet. Nu är siktet på 

kommunalvalet och jag ser framemot att tillsammans med partiaktiva jobba för att vi ska göra det 

bästa kommunalvalet någonsin. SFP ska kännas som det rätta kommunpartiet i såväl städerna och 

på landsbygden, säger Wickström.  

Adlercreutz vill ha en jämlik, sporrande inkomstrelaterad dagpenning 

28.09.2020  

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz föreslår att man i samband med en 

utveckling av den inkomstrelaterade dagpenningen utvidgar den till att gälla alla arbetslösa. 

– SFP har föreslagit att dagpenningen skulle graderas och göras mer sporrande genom att höja 

stödet i början av arbetslöshetsperioden. Graderingen av arbetslöshetsdagpenningen och en 

utvidgning av dess omfattning kunde utredas tillsammans. Genom att koppla ihop dessa två mål 

kunde vi hitta en kostnadsneutral modell. Detta skulle främja jämlikheten, säger Adlercreutz. 

Arbetslöshetskassans finansieringsandel av den inkomstrelaterad dagpenningen är ungefär 5,5 

procent. Resten finansieras av alla skattebetalare. Trots det, krävs det ett medlemskap för att man 

skall få inkomstrelaterad dagpenning. 

– Det här är svårt att motivera från en jämlikhetssynpunkt. Det är fråga om en grundläggande 

trygghet. Men visst kunde man tänka sig att de som hör till en kassa kunde få en lite större 

arbetslöshetsersättning – till exempel 5–10 procent, säger Adlercreutz.  

Enligt många sakkunniga skulle en graderad dagpenning öka sysselsättningen. Erfarenheterna 

från Danmark som infört en sådan modell stöder forskningen. 

– I synnerhet i en kris måste man dels värna om att alla behandlas jämlikt, dels göra allt för att 

öka sysselsättningen. Denna modell skulle gagna båda dessa strävanden. 

Ollikainen: Bra reform för scenkonsten 

29.09.2020  
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– Regeringens förslag om att reformera statsandelssystemet för scenkonst är ytterst välkommet, 

kulturfältet har verkligen väntat på denna reform som sagts vara kulturfältets motsvarighet till 

vårdreformen. Stödet för kulturfältet blir nu mer jämlikt. 

Det konstaterade riksdagsledamot Mikko Ollikainen då riksdagen på tisdagen diskuterade den nya 

lagen om finansieringen av landets teatrar och orkestrar. 

Lagen uppmärksammar Svenska Teaterns ställning som svenskspråkig nationalscen. 

– Svenska Teatern är en viktig del av den finländska teaterkonsten och med denna reform 

säkerställs Svenska Teaterns finansiering på en nivå som motsvarar en nationalscen. Svenska 

Teatern ska ses som andra nationalspråkets, svenskans, motsvarighet till Finlands nationalteater. 

Ollikainen lyfter också fram att lagreformen även gör det möjligt att bevilja förhöjt stöd till teater 

för barn, språkliga minoriteter, specialgrupper samt turnerande teatrar. 

– Kulturens roll är otroligt viktig, den höjer välfärden och minskar på marginaliseringen. Det är 

viktigt att även regionteatrarnas finansiering tryggas, understryker Ollikainen. 

Han är medlem i riksdagens kulturutskott som ska detaljbehandla lagen om scenkonst under 

hösten. 

Anna-Maja Henriksson får Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken 

30.09.2020 

Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson tilldelades idag 

onsdag Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom för sitt arbete för 

patientsäkerheten i Finland. Ansökan om förtjänsttecknet gjordes av direktör Marina Kinnunen 

för Vasa sjukvårdsdistrikt, där det nya centret för patientsäkerhet kommer att grundas. 

– Jag är oerhört glad och stolt över detta förtjänsttecken. De senaste åren har jag och SFP arbetat 

hårt för patientsäkerheten i såväl regering som opposition. Därför är det en mycket stor ära att få 

erkännande för arbetet, sade Henriksson i sitt tal på Riddarhuset i Helsingfors. 

– Att det är just Vasa sjukvårdsdistrikt som fått ansvaret för att grunda ett utvecklingscenter för 

patient- och klientsäkerhet är ingen slump. Patientsäkerheten i Vasa sjukvårdsdistrikt har länge 

varit bland de bästa i Finland och man har målmedvetet och långsiktigt arbetat med detta inom 

distriktet. 

Patientsäkerhetsföreningen i Finland tilldelar Förtjänsttecknet för patientsäkerhet till en person 

eller organisation som har arbetat aktivt för att garantera patientsäkerheten, arbetat för att 

utveckla patientsäkerheten eller gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och 

patientsäkerheten. 

– Vi har stora omstruktureringar framför oss inom social- och hälsovården, och vi har en hel del 

arbete att göra innan alla pusselbitar faller på plats, men jag är övertygad om att de genom 

samarbete kommer att göra det till slut. Patientsäkerheten blir allt viktigare, och i den stora social- 

och hälsovårdsreformen får patientsäkerheten inte glömmas bort. En tillräcklig finansiering för 

alla landskap är också en central del av patientsäkerheten, avslutade Henriksson. 

Utöver minister Anna-Maja Henriksson uppmärksammades också SFP:s riksdagsledamöter 

Veronica Rehn-Kivi och Joakim Strand, statssekreterare Malin Brännkärr samt 

lagstiftningssekreterare Hanna Seppä av Patientsäkerhetsföreningen. 
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Rehn-Kivi och Strand tilldelas förtjänsttecken för insatser för patientsäkerheten 

30.09.2020 

Riksdagsledamöterna Veronica Rehn-Kivi (SFP) och Joakim Strand (SFP) har idag tilldelats 

Patientsäkerhetsföreningens förtjänsttecken och diplom på ansökan av Vasa sjukvårdsdistrikts 

direktör Marina Kinnunen. Förtjänsttecken delas ut till en person som arbetat aktivt för att 

garantera patientsäkerheten, arbetat för att utveckla patientsäkerheten eller gjort en betydelsefull 

insats för att utveckla öppenheten och patientsäkerheten. De som tilldelas förtjänsttecknet gjorde 

en betydande insats för att Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet grundades i Vasa 

sjukvårdsdistrikt och beviljades treårig finansiering våren 2020. 

– Jag uppskattar detta förtjänsttecken mycket högt. I mitt arbete och min kamp för att bevara 

fulljouren på Vasa centralsjukhus handlade det främst om att garantera patientsäkerheten och att 

sjukhusets expertkunnande inte försvagades. Patientsäkerhet är bland annat tillräckligt korta 

avstånd till specialsjukvården. Men det är minst lika viktigt att en svårt sjuk patient i en 

nödsituation blir förstådd av vårdpersonalen och att läkaren och skötarna kan kommunicera med 

patienten på hans eller hennes modersmål. Vasa centralsjukhus har en viktig roll för den växande 

regionen och jag är glad över att Vasa fått möjlighet att grunda en patientsäkerhetscentral vid 

sjukhuset. Jobbet för att förbättra patientsäkerheten är av största vikt. Vi ska alla kunna lita på att 

vi är i trygga händer då vi är sjuka och får vård, säger Rehn-Kivi. 

– Jag är mycket ödmjuk inför denna utmärkelse och vill personligen tillägna förtjänsttecknet alla 

de österbottningar som tillsammans med oss under åren 2016–2019 aktivt deltog i den tunga men 

lyckade kampen för fulljour vid VCS. Det arbetet lade grunden för vårt nationella ansvar för 

patient- och klientsäkerhet. Idag går tankarna även till all vårdpersonal och övriga yrkesgrupper 

som dagligen världen över genom sitt värdefulla arbete vid fronten leder kampen mot Covid-19. 

Jag är övertygad om att VCS har alla förutsättningar att utveckla såväl nationell som internationell 

spetskompetens, säger Strand. 

Patientsäkerhetsföreningen i Finland har delat ut förtjänsttecken sedan 2017. De tilldelas 

personer som har arbetat aktivt för att garantera eller utveckla patient- och klientsäkerheten eller 

gjort en betydelsefull insats för att utveckla öppenheten och patient- och klientsäkerheten. 

Förtjänsttecknet tilldelades även bland annat justitieminister Anna-Maja Henriksson samt 

statssekreterare Malin Brännkärr och vicehäradshövding Hanna Seppä, som arbetar vid 

justitieministeriet och i riksdagen. 

Anders Norrback: I kristid behövs realism, inte populism 

30.09.2020 

SFP anser det är viktigt i dagens mycket svåra och osäkra coronavirusläge vända på alla stenar för 

att höja sysselsättningsgraden, få fler jobb och därmed stärka ekonomin. 

– I kristid behövs realism – inte populism. Det är vi skyldiga det finländska folket. 

Nu behövs realistiska och genomförbara lösningar, säger riksdagsledamot Anders Norrback. 

Norrback höll Svenska riksdagsgruppens gruppanförande interpellationsdebatten i riksdagen på 

onsdagen. Han lyfte fram regeringens färska sysselsättningspaket och budgetbesluten för att 

stärka företagandet. 
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– Vi enades om ett betydande energipaket där företagens elskatt sjunker till EU:s miniminivå. 

Regeringen går också målmedvetet fram när det gäller den gröna omställningen. Satsningar på 

utbildning och forskning ger här resultat både på kort och lång sikt. 

– I motsats till vad oppositionen påstår innehåller höstens budgetlösning konkreta framsteg när 

det gäller sysselsättningen. Den så kallade nordiska modellen beräknas ge drygt tiotusen nya 

arbetsplatser och paketet som stärker äldre arbetstagares ställning på arbetsmarknaden ger lika 

mycket till. 

Norrback säger att mitt i den kristid som vi genomlever lönar det sig att satsa på barnpolitik. 

– Det betonar de flesta forskare, också ledande nationalekonomer. Vi har inte råd att låta barn 

och unga marginaliseras. 

 

 

OKTOBER 

SFP:s partidag beslöt om partiets femte officiella krets 

01.10.2020 

Intresset för SFP:s politik har ökat under de senaste åren. SFP vill svara på denna efterfrågan och 

organiserar nu partiets verksamhet utanför de traditionella verksamhetsområdena. Den femte 

kretsen, SFP:s samkrets, grundades tidigare år officiellt och tas nu upp i partiet som en en 

kretsorganisation. Partidagen, som hölls på lördagen, godkände en stadgeändring där partiets 

femte krets nu får samma status som de övriga kretsarna. 

SFP:s övriga kretsar är  Helsingfors, Nyland, Egentliga Finland och Österbotten. SFP Samkrets 

består av  8 valkretsar; Lappland, Uleåborg, Mellersta Finland, Tavastland, Birkaland, Satakunta, 

Sydöstra Finland och Savolax-Karelen. 

– I alla dessa åtta valkretsar finns det en mycket stor efterfrågan på SFP:s politik. Jag är glad att 

fler finskspråkiga vill komma med i partiet och att intresset för det kommande kommunalvalet 

växer. Jag önskar alla nýa kommunalvalskandidater välkomna med, säger partiets ordförande, 

justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

– Partidagen tog ett viktigt beslut, som möjliggör att vi utvidgar partiets verksamhet till olika delar 

av Finland. Detta är ett betydande steg framåt. SFP vill erbjuda partiverksamhet i hela Finland. Vi 

visar detta nu i praktiken, när partidagen godkände förslaget om den nya Samkretsen, som täcker 

åtta valkretsar, säger Henriksson. 

– Vi är mycket glad över partidagens beslut. Samkretsen vill växa och nu är vi en del av partiets 

officiella kretsverksamhet. Kretsen kommer att satsa på kommunalvalet och i många landskap har 

man redan nominerat kandidater, säger SFP Samkretsens ordförande Peter Löfberg från 

Birkaland. 

– I dessa regioner finns en klar beställning på ett liberalt alternativ. Nya medlemmar kommer 

nästa varje vecka och i många regioner finns lokalavdelningar och i ett flertal kommunala 

beslutsfattare. Jag tycker att tidpunkten är rätt för att bilda en ny krets, konstaterar kretsens 

verksamhetsledare Åsa Gustafsson.   
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Peter Löfberg representerar SFP Samkretsen i partistyrelsen. 

SFP:s nyländska riksdagsledamöter: Mycket olyckligt om Lovisa blir utan tågförbindelse 

01.10.2020 

Kommunikationsministeriet meddelade igår att planeringen gällande tågförbindelsen österut från 

Helsingfors kommer att gå vidare enligt planen för Östbanan, där rutten går via Borgå till 

Kouvola. Det innebär att Lovisa skulle bli utan tågförbindelse. SFP:s nyländska 

riksdagsledamöter Anders Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi är besvikna över beslutet. 

– Rutten för den östra kustbanan skulle ha gått via Borgå till Lovisa och vidare mot Kotka och 

Luumäki. Tågförbindelsen skulle ha främjat pendlingen och bidragit till inflyttning i regionen, och 

på så sätt förstärkt hela områdets livskraft och infrastruktur. Det uppskattas att sträckan skulle ha 

lett till 7,2 miljoner helt nya tågresenärer. Verksamhetsförutsättningarna för företag längsmed 

Finlands östra kust skulle också väsentligt ha förbättrats, säger Svenska riksdagsgruppens 

ordförande Anders Adlercreutz.  

SFP:s riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är inne på samma linje, och betonar även vikten av 

goda förbindelser ur klimatsynvinkel. 

– Fungerande tågförbindelser är i nyckelroll för att minska koldioxidutsläppen och erbjuda 

klimatvänliga alternativ för både arbets- och fritidsresor. För Lovisabornas del är jag ledsen att 

tågförbindelsen nu ser ut att utebli. Östra kustbanan skulle ha fogat till helt nya orter till 

järnvägsnätet och utvidgat pendlingsområdet till huvudstadsregionen markant – enligt 

uppskattningar skulle till och med en miljon arbetsresor göras längsmed hela tågsträckan per år. 

Sträckan skulle avsevärt förbättra möjligheten att smidigt ta sig både öster- och västerut längsmed 

kusten, säger Rehn-Kivi.  

Blomqvist: Arbetet för Östra kustbanan fortsätter 

01.10.2020 

Kommunikationsministeriet har meddelat att det fortsätter förhandla om en Östbana från 

Helsingfors via Borgå och Kouvola. SFP har stött alternativet Östra kustbanan, som skulle dras 

genom Borgå, Lovisa, Kotka och Luumäki. 

– Beslutet har inte behandlats inom regeringen och kom som en överraskning, säger Thomas 

Blomqvist, minister för Nordiskt samarbete och jämställdhet. Spårdragningen österut är en viktig 

trafikpolitisk fråga och måste fattas av hela regeringen, inte av ett enskilt ministerium. 

– SFP har en klar och konsekvent linje. Östra Kustbanan skulle stöda hela regionens utveckling, 

såväl exportindustri, turism som invånarnas rörlighet, fortsätter Blomqvist. I rådande ekonomiska 

situation vore det extra viktigt att satsa långsiktigt och stärka regionernas bärkraft. 

– Östra Kustbanan vore även en viktig utvidgning av spårnätet till nya områden, vilket både 

människor, företag och klimatet vinner på. Det här är något SFP kommer att fortsätta arbeta för i 

regeringen, avslutar Blomqvist. 

Thomas Blomqvist: Stöd till beskogning är praktiskt klimatarbete 

05.10.2020 
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Regeringen beslöt i dag, enligt regeringsprogrammet och beslut gjorda på regeringens klimatmöte 

i Nordsjö tidigare i år, om ett temporärt stöd för beskogning för att öka kolbindningen och på så 

vis bekämpa klimatförändringen. 

– Beskogning är en mycket konkret åtgärd för att binda kol och skapa så kallade kolsänkor, säger 

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Stödet som riktas till 

områden som inte annars nyttjas är ett steg på vägen för att uppnå regeringens mål om ett 

klimatneutralt Finland år 2035.  

– Allra viktigast är det naturligtvis att minska de fossila utsläppen så snabbt och effektivt som 

möjligt, men det är också oerhört viktigt att sörja för en ökad kolbindning och här är jord- och 

skogsbruk de enda näringarna som kan bidra till detta, säger Thomas Blomqvist. 

Stödet kan ges för beskogningsprojekt på områden som inte är jordbruks eller skogsbruksmark. I 

praktiken betyder det här tidigare jordbruksmark som inte mera odlas och tidigare 

torvtäcktsområden. Finansieringen består av en kostnadsersättning för planteringen och en 

skötselpremie som betalas ut senare. 

– Det här är en åtgärd vi gör för kommande generationer. Till en början upptar plantskogen inte 

så mycket kol från atmosfären, men då träden på allvar sätter igång att växa kunde man jämföra 

koldioxidintaget med hur aptiten ökar hos växande tonåringar, säger Thomas Blomqvist. 

– Stödet bidrar till en minskad mängd klimatgaser dels, genom att träden binder koldioxid och 

dels genom jordmånens minskade växthusgasutsläpp och ökade kollager. Dessutom kommer 

träden om några årtionden kunna bidra till en råvara som grund för en rad klimatsmarta 

produkter som kan ersätta produkter vi idag framställer av fossila råvaror. Redan nu kan man 

tillverka cellulosabaserade textilier, vattenfasta hinnor och medicinska produkter. Ser vi in i 

framtiden kommer de här möjligheterna bara att öka, säger Blomqvist. 

Henriksson: Regeringen fortsätter halvera farledsavgifterna 

05.10.2020  

Regeringen föreslår i statsbudgeten för år 2021 bland annat en fortsatt halvering av 

farledsavgifterna för att stärka industrin konkurrenskraft. 

– Detta är ett mycket viktigt beslut som hjälper vår exportberoende ekonomi. Vi ska komma ihåg 

att Finland har långa avstånd till marknaderna i Centraleuropa och världen och i en kris som 

denna behöver vi skapa förutsättningar för exportindustrin. För att företagen ska kunna behålla 

så mycket av sin verksamhet som möjligt måste vi nu fördomsfritt se på alla förslag som 

förbättrar deras situation, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.  

– SFP:s riksdagsgrupp presenterade redan i augusti ett flertal åtgärder för att öka på 

sysselsättningen. Bland dem finns flera åtgärder som skulle förbättra företagens 

verksamhetsförutsättningar.  

Halveringen farledsavgifterna stöder sjötransporterna som är livsviktiga för den finska exporten. 

Lägre transportkostnader skapar stimulans i hela näringslivet. 

– Med detta beslut vill vi  medverka  till att garantera företagen en stabil, sporrande och 

förutsägbar verksamhetsmiljö. Det är speciellt viktigt i dessa tider. Finland måste utgöra en 

konkurrenskraftig miljö för företag, avslutar Henriksson. 
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Adlercreutz: Exceptionell budget i exceptionella tider 

07.10.2020 

– Idag är det vår uppgift att dels hålla epidemin i styr, dels se till att så många finländare som 

möjligt har ett arbete att gå till imorgon. 

Detta betonade Anders Adlercreutz (SFP) i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen 

startade debatten om budgeten 2021. 

Han understryker att budgeten innehåller målmedvetna steg som ska garantera att Finland är en 

internationellt attraktiv plats för studier, forskning och innovationer. 

– Om vi ser på de faktorer som gör Finland till ett attraktivt land för utländska investerare stiger 

frågor som trygghet, jämställdhet, god utbildning, obefintlig korruption fram. Därför är en 

ansvarsfull ekonomisk politik också socialpolitik. I den här budgeten är dessa faktorer – i en 

mycket utmanande tid – i balans. 

Enligt Adlercreutz tvingar coronakrisen till ett stort budgetunderskott. Han framhåller ändå att 

Finland i internationell jämförelse klarat av de ekonomiska problem som följt av coronaviruset 

bättre än de flesta. 

För att balansera den offentliga ekonomin på sikt efterlyser han motsvarande reformer som 

grannlandet Sverige lyckats genomdriva tidigare. 

– I Sverige reformerade man sin arbetsmarknad för tjugo år sedan. Sverige har en helt annan 

demografisk pyramid än vi. Sveriges sysselsättningsgrad är märkbart högre än vår och tack vare 

att de länge bedrivit en öppnare invandringspolitik står de inte inför samma framtidsutmaningar 

med en åldrande befolkning som vi gör. Med tanke på framtiden ligger Finland mycket bättre till, 

om vi idag lyckas göra de reformer som krävs på arbetsmarknaden för att höja sysselsättning, 

säger Adlercreutz. 

Torvalds: Första omröstningen i plenum en framgång för klimatlagen 

07.10.2020 

Europaparlamentet gav under tisdagens första plenumomröstning sitt stöd till miljöutskottets 

ambitiösa kompromiss om klimatlagen. 

– Vi kan vara särskilt nöjda med stödet för en utsläppsminskning om 60 procent till 2030, säger 

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew). 

Det var den 11 september, efter långa förhandlingar, som Europaparlamentets miljöutskott 

enades om en kompromiss kring kommissionens förslag till den europeiska klimatlagen. 

Kompromissen stadgar bland annat att EU-ländernas koldioxidutsläpp, jämfört med nivån 1990, 

ska ha minskat med 60 procent till 2030 – en tydlig ambitionsskärpning jämfört med 

kommissionens förslag om 55 procent. 

När Europaparlamentet i går tisdag röstade om den första delen av kompromissen, bland annat 

2030-målet, segrade miljöutskottets kompromiss med 352 röster. 

– Vi har under de senaste veckorna jobbat intensivt med att övertyga våra kollegor om varför vi 

bör höja våra ambitioner så  att utsläppen har minskat med 60 procent till 2030. 
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Omröstningsresultatet, som vi fick nu på onsdagsförmiddagen, visar att vi glädjande nog har 

lyckats så här långt, säger Nils Torvalds. 

Omröstningarna i plenum om resterande delar av klimatlagen fortsätter under 

onsdagseftermiddagen, då parlamentet också tar ställning till lagen som helhet. 

– I morgon torsdag vet vi om miljöutskottets kompromiss blir parlamentets utgångspunkt i de 

kommande förhandlingarna med kommissionen och medlemsländerna i rådet, säger Nils 

Torvalds. 

Bergqvist välkomnar satsningar på kunnande, barn och hållbara lösningar 

07.10.2020 

För att få ekonomin att rulla igen till följd av coronakrisen behövs nu stimulerande, långsiktiga 

och hållbara lösningar. Riksdagsledamot Bergqvist (SFP) ser möjligheter för förnyelse och 

utveckling i regeringens budgetförslag 2021. 

– Betydande satsningar på sysselsättningen, kunnandet, välmående på arbetsplatserna samt barn 

och unga är det vi behöver just nu, säger Bergqvist. 

Vid sidan av återhämtningsplanen förbereder regeringen en strategi för förnybar industri, ett 

program för hållbar turism 2030 och vill målmedvetet stöda klimatsmarta lösningar. 

– I en kristid som denna är det välkommet att regeringen också ser på andra värden än strikt 

ekonomiska. Vi måste skapa framtidstro för alla åldersgrupper och faktum är att de hållbara 

lösningarna oftast också är ekonomiskt vettiga, säger Bergqvist. 

Riksdagen inledde remissdebatten för regeringens budgetförslag 2021 på onsdagen. 

Torvalds: Europaparlamentets ambitiösa klimatlag sänder en stark signal till EU:s 

medlemsländer 

08.10.2020  

Europaparlamentet har nu antagit sin position om EU:s kommande klimatlag. 

Ambitionshöjningen sänder en tydlig signal till EU:s medlemsländer inför de kommande 

förhandlingarna med rådet och kommissionen 

– Parlamentet har nu pekat ut en både ambitiös och realistisk väg till klimatneutralitet, säger 

Europaparlamentariker Nils Torvalds. 

Resultatet från Europaparlamentets slutliga omröstning om klimatlagen stod klart på 

torsdagsförmiddagen. Parlamentet stöder en rejäl höjning av EU:s ambitioner – bland annat det 

nya målet att koldioxidutsläppen, jämfört med nivån 1990, ska ha minskat med 60 procent till 

2030. 

– Vi kan vara mycket nöjda med att den ambitiösa kompromiss som vi nådde i miljöutskottet nu 

är hela Europaparlamentets position, säger Nils Torvalds. 

Nils Torvalds framhåller att beslutet, som nu blir utgångspunkten för Europaparlamentets 

förhandlingar med kommissionen och medlemsländerna i rådet, tecknar en pragmatisk och 

realistisk väg till ett klimatneutralt EU senast år 2050. 
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– Med beslutet om en ny kolbudget, som kommer berätta hur mycket koldioxid vi ännu kan 

släppa ut i atmosfären, skapar vi förutsebarhet, inte minst för de företag som har stora gröna 

investeringar framför sig. 

Europaparlamentets beslut innebär att samtliga av EU:s medlemsländer ska ha nått 

klimatneutralitet senast år 2050. 

– Det betyder att inget medlemsland kan åka snålskjuts på andra, mer ambitiösa medlemsländers 

ansträngningar. Klimatlagen beaktar medlemmarnas olika förutsättningar, men alla medlemmar 

måste dra sitt strå till stacken, säger Nils Torvalds. 

Gällande Finlands förutsättningar poängterar Nils Torvalds att ett världsledande, aktivt 

skogsbruk kommer att spela en än viktigare roll än i dag. 

– Under torsdagsmorgonen fick vi också omröstningsresultaten från Europaparlamentets 

position kring den nya skogsstrategi som EU-kommissionen nu ska ta fram. Vi har arbetat för en 

strategi som respekterar våra förutsättningar att bruka skogen på ett aktivt och hållbart sätt, och 

kan vara hyggligt nöjda med resultatet. 

– Skogen kommer att spela en viktig roll som kolsänka, men skogens resurser kommer också att 

ersätta allt fler fossila bränslen och utsläppstunga byggnadsmaterial. 

Bergqvist: Färjetrafiken får mer pengar 

09.10.2020 

Under riksdagens budgetdebatt på fredagen var SFP:s riksdagsledamot Sandra Bergqvist mycket 

glad över att anslaget för landsvägsfärjorna föreslås öka med en miljon euro för år 2021. 

– Det här är viktigt för att kunna trygga att färjetrafiken kan fortsätta på minst nuvarande nivå – 

och helst lite bättre, säger Bergqvist. 

Medlen i budgeten ska användas till att förbättra förutsättningarna för näringslivet och 

pendlingstrafiken samt öka trafiksäkerheten och den dagliga framkomligheten. 

– För oss i skärgården är färjorna vår livsnerv. Då den dagliga trafiken för arbetspendling, 

skoltransporter och varutransporter fungerar smidigt ges också vi samma grundförutsättningar 

som man har på fastlandet, säger Bergqvist. 

Rehn-Kivi: Budgeten för 2021 satsar på dem som nu mest behöver hjälp 

09.10.2020 

Riksdagen påbörjade denna vecka remissdebatten om regeringens budgetförslag för år 2021. I sitt 

anförande betonade riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) vikten av den förebyggande 

verksamheten inom social- och hälsovården. 

– Jag är glad över att vi har en stimulerande budget för nästa år som tydligt satsar på dem som nu 

mest behöver hjälp. Den exceptionella budgeten behövs för att hjälpa oss ur coronakrisen och 

för att vi ska kunna fortsätta att bygga upp vårt välfärdssamhälle på ett hållbart sätt, säger Rehn-

Kivi. 

I budgeten för nästa år finns bland annat anslag för grundandet av tjänsten som 

äldreombudsman, något som SFP länge har jobbat för. I budgeten garanteras också 

organisationernas finansiering då stödet från Veikkaus minskar drastiskt. Rehn-Kivi betonar att 
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den tredje sektorn starkt bidrar till den förebyggande verksamheten som utförs i vårt land och att 

den inbesparar stora summor för samhället. I sitt anförande betonade Rehn-Kivi även vikten av 

vacciner som förebyggande åtgärd. 

– Ett av de viktigaste preventiva programmen i vårt land är det nationella 

vaccinationsprogrammet. Som ordförande för riksdagens vaccingrupp är jag glad över att det nu 

utvidgas med pneumokockvaccin för olika riskgrupper. Nästa steg är förhoppningsvis att vaccinet 

kan ges till alla över 65-åringar. Jag ser också med stor förväntan mot att vi snart har tillgång till 

ett tryggt och effektivt vaccin mot coronaviruset.  

Wickström efterlyser en öppen diskussion gällande utvecklandet av tågtrafiken mellan 

Helsingfors och Åbo 

09.10.2020 

Henrik Wickström, vice ordförande för SFP, hoppas att man i trafik- och 

kommunikationsministeriet noggrant ser över Trafikledsverkets rapport om utvecklandet av 

rälsförbindelserna västerut från Helsingfors. Rapporten publicerades igår och den visar att det 

vore mer ändamålsenligt att satsa på utvecklandet av den befintliga bansträckan mellan 

Helsingfors och Åbo, d.v.s., kustbanan än att bygga en ny tågbana mellan respektive stad. 

-Det här är inte direkt en överraskning utan bevisar att det finns utvecklingspotential längs med 

den befintliga banan, säger Wickström  

De kommuner som finns längs med kustbanan i Västnyland (Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå 

och Kyrkslätt) har föreslagit att den befintliga kustbanan skulle utvecklas med mötesplatser för 

tåg vilket skulle även öka kapaciteten på kustbanan. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan 

skulle medföra även en ny sorts tågtrafik t.ex. mellan Hangö och Helsingfors vilket Wickström 

hoppas att man skulle noggrant utreda. 

-De kommuner som finns längs med kustbanan har inte ännu hörts då det kommer till  

utvecklandet av kustbanan. Det är viktigt att Trafikledsverket och trafik- och 

kommunikationsministeriet skulle utreda ifall de vore möjligt att utveckla den  nuvarande 

kustbanan i enlighet med de västnyländska kommunernas förslag, säger Wickström. 

-Jag hoppas att vi kunde föra en öppen diskussion gällande tågtrafiken västerut. Det är förståeligt 

att kommunerna längs med den befintliga banan och den planerade banan har olika intressen 

gällande den här frågan. Jag hoppas att man diskuterar med alla de kommuner som berörs av 

denna fråga för att komma fram till en helhetsplan om utvecklandet av rälstrafiken som skulle 

stödja olika intressen, avslutar Wickström.  

Rehn-Kivi: Restriktionerna för restaurangerna måste ses över 

09.10.2020 

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag och igår i behandlat förslaget om temporära 

ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget innehåller ändringar och restriktioner för 

restaurangverksamheten där syftet är att försöka förhindra spridningen av covid 19-viruset som 

på senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I förslaget 

behandlas alla barer, caféer och restauranger på samma sätt. Enligt riksdagsledamot och medlem i 

social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är det viktigt att agera med 

restriktioner före spridningen tar fart på allvar men hon anser ändå förslaget vara problematiskt. 
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– Genom att tidigarelägga klockslagen för alkoholutskänkningen och stängningen råder man 

säkert bot på de största smittoriskerna i just barer och nattklubbar. Men att alla restauranger 

dessutom måste minska sina kundplatser med hälften är helt ohemult med tanke på framför allt 

små kvarterskrogars lönsamhet, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi betonar att vi måste värna om restaurangernas överlevnad både med tanke på 

företagarna men också på grund av att vi mentalt mår bra av att emellan komma ut då mycket av 

det som tidigare avbrutit vardagen nu för en längre tid är borta. 

– Med noggranna anvisningar om handhygien och maskanvändning kunde ett maximiantal på 75 

% av kundplatserna vara en möjlig lösning. På en matrestaurang sitter man på sin egen plats och 

umgås inte med andra än sitt bordssällskap. Och ifall man måste besöka toaletten kan man ha på 

sig ett ansiktsskydd, säger Rehn-Kivi. 

Bergqvist vill se sänkta och skäliga elöverföringskostnader 

12.10.2020 

På måndagen publicerade YLE en granskning över elbolagens höjda elöverföringspriser de 

senaste åren. Svenska Folkpartiets riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist ser 

utredningen som ett positivt steg i frågan om vad man ska göra för att tackla problemet. 

– Den här granskningen tar fasta på det som många finländare redan en längre tid upplevt – 

prishöjningarna har inte varit skäliga, säger Bergqvist. 

De höjda elöverföringspriserna har hittills oftast motiverats med kostnaden för utbyggnad av 

elnätet och investeringar i att göra elnätet stormsäkert. Enligt YLE:s granskning utgör dessa 

investeringar dock enbart en liten del av den faktiska prishöjningen för konsumenten. 

– Så pass markanta höjningar av priserna som det nu varit måste kunna motiveras. Om priserna 

höjs måste investeringar göras i samma takt, säger Bergqvist 

I regeringsprogrammet står det att möjligheterna för att begränsa den årliga höjningen av 

elöverföringsavgifter ska utredas. Bergqvist hoppas på att man i samband med den här 

utredningen inte enbart stävjar prishöjningarna utan ser över systemet i sin helhet. 

– Det finns ett tydligt systemfel. Konsumenterna har helt fallit utanför ekvationen då ändringar 

gjordes i Energimyndighetens regelverk för fem år sedan. Konsumenterna måste få valuta för 

pengarna säger Bergqvist. 

Svenska riksdagsgruppen godkände förhandlingsresultatet om vårdreformen 

13.10.2020 

 

Svenska riksdagsgruppen har godkänt det förhandlingsresultat som regeringspartierna har 

uppnått om social- och hälsovårdsreformen. 

– Vi är nöjda med de väsentliga framsteg som gjorts under de senaste veckornas förhandlingar 

och godkänner resultatet, säger gruppordförande Anders Adlercreutz. 

Han understryker att det handlar om en stor helhet som berör alla finländare. 
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– Det är viktigt att vi får en grundlig behandling av propositionen i riksdagen. Det är självklart att 

de synpunkter som de sakkunniga kommer att lyfta fram under riksdagsbehandlingen tas med 

största allvar. Här gäller det för både regeringens och oppositionens riksdagsgrupper att 

tillsammans arbeta för att slutresultatet blir så bra som möjligt, säger Adlercreutz. 

Förhandlingsresultatet kommer att presenteras vid en presskonferens senare i dag. 

Svenska folkpartiets ministrar Henriksson och Blomqvist om förslaget till sote-reform: 

En trovärdig helhet 

13.10.2020 

Regeringen är överens om ett gemensamt förslag till social- och hälsovårdsreform. SFP:s 

partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger så här i en första kommentar: 

– Vi gör vårdreformen för att trygga människornas rätt till god vård och omsorg i hela landet 

också i framtiden. Processen har varit lång och synnerligen arbetsdryg, och det har också krävts 

en hel del kreativa lösningar för att hitta samförstånd i regeringen, säger Henriksson.  

– Jag är oerhört glad att finansieringsmodellen nu ser mycket bättre ut än den gjorde under 

remissrundan. Regeringen har hört på responsen och exempelvis maximibeloppet som ett 

landskap kan förlora när finansieringsmodellen ändrar är betydligt mindre än vad det var tidigare. 

Det här är viktigt för att kunna trygga en jämlik och integrerad vård i hela landet. 

Finansieringsmodellen har ändrats i den riktning som SFP förutsatte, säger Henriksson. 

– Vi har också förbättrat situationen för de privata aktörerna efter den respons som 

utlåtanderundan gav. För SFP är det viktigt att privata aktörer på samma sätt som idag är ett 

komplement till det offentliga. Vi vill inte inskränka på den möjligheten, konstaterar Henriksson. 

I den ändrade finansieringsmodellen ges nu också mer tyngd åt ordnande av tvåspråkig service 

samt för främjande av hälsa och välfärd genast från början av reformen.  

– Ur demokratisynvinkel är ett tillräckligt självstyre helt centralt för de kommande 

välfärdsområdena. En viktig förutsättning för ett äkta självstyre är beskattningsrätt så att 

välfärdsområdet själv kan styra över både utgifter och inkomster. Regeringen har därför förbundit 

sig till att lagstiftningen gällande landskapsskatten ska vara klar under denna valperiod, så att 

skatten ska kunna tas i bruk år 2026. Om inte lagberedningens tidtabell håller, kommer 

regeringen att trygga landskapens finansieringsbas genom andra beslut i samband med 

ramförhandlingarna 2022, säger Henriksson. 

Nylands särlösning och de språkliga rättigheterna viktiga pusselbitar 

Vårdreformsförslaget innehåller en särlösning för Nyland som är det landskap med absolut störst 

befolkningsmängd. Enligt förslaget delas landskapet upp i sammanlagt fem välfärdsområden, 

varav Helsingfors stad är ett eget område.  

– Särlösningen är livsviktig för Nyland och gör att vi kan trygga vården samt att besluten kring 

vården också i framtiden fattas nära nylänningarna. Utan denna lösning hade Nyland blivit ett 

alltför gigantiskt område, där närdemokratin och de språkliga rättigheterna hamnat i kläm, säger 

minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist, som sitter i ministergruppen 

som förhandlat fram reformförslaget. 
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– Inom vården är det särskilt viktigt att få service på sitt modersmål. Därför är jag glad  att de 

språkliga rättigheterna nu beaktats mycket bättre än vad som var fallet i tidigare regeringars 

förslag. Varje tvåspråkigt välfärdsområde ska ha en språknämnd som har betydande uppgifter och 

ansvar för minoritetsspråkstjänster. Nämndens ordförande har en automatisk närvaro- och 

yttranderätt i styrelsen för välfärdsområdet. Detta är viktigt för att trygga att den språkliga 

servicen blir en självklar del av välfärdsområdets beslutsfattande, säger Blomqvist. 

Enligt Blomqvist är det också oerhört viktigt att ett område får i uppdrag att koordinera alla de 

tvåspråkiga välfärdsområdenas service för exempelvis personer med en funktionsnedsättning.  

– Det är mycket viktigt att koordineringen och utvecklingen sker i regioner där tvåspråkighet och 

svenskspråkighet är vardag och av instanser som har förståelse för patienternas språkliga behov, 

säger Blomqvist. 

För samordningen av samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena svarar Egentliga 

Finlands välfärdsområde, och för stödet för utvecklingen av svenskspråkiga tjänster svarar Västra 

Nylands välfärdsområde. 

Norrback: Välkommen debatt om jakt på den vitkindade gåsen. 

15.10.2020  

Riksdagsledamot Anders Norrback gläds över att medborgarinitiativet om den vitkindade gåsen 

behandlas i riksdagens plenum. 

-Det är ett viktigt ämne som nu kommer till behandling i riksdagen. Enligt Birdlifes statistik har 

beståndet på vitkindade gäss mer än fördubblats under de senaste tio åren. Det råder ingen 

tvekan om att den kraftiga ökningen har blivit ett allomfattande problem för jordbrukare och 

markägare. Liknande problem ser vi även med andra arter, såsom skarven.  

Norrback vill fästa uppmärksamhet vid den problematik som uppstår då enskilda arters bestånd 

drastiskt ökar. Följderna kan orsaka betydande skador på andra arter och naturen.  

-Vi måste kunna vidta åtgärder när skyddet av enskilda arter skapar stor obalans i naturen. Här 

har vi beslutsfattare ansvaret att genom lagstiftningsarbetet göra det möjligt att åtgärda 

problemen, innan följderna blir bestående, säger Norrback. 

Rehn-Kivi gläds över matrestaurangernas lättare restriktioner 

20.10.2020 

Riksdagens social – och hälsovårdsutskott har idag fått sitt betänkande klart över förslaget om 

temporära ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar. Förslaget som innehåller ändringar och 

restriktioner för restaurangverksamheten ska förhindra spridningen av covid 19-viruset som på 

senare tid smittat ett stort antal personer framför allt i barer och nattklubbar. I det ursprungliga 

förslaget behandlades alla klubbar, caféer och restauranger på samma sätt, men nu vill man ge 

matrestauranger och caféer lättare restriktioner. Enligt betänkandet kan till exempel 

kundplatserna begränsas med högst 25 procent från det normala, istället för med hälften som i 

det ursprungliga förslaget. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet 

Veronica Rehn-Kivi (SFP) har starkt drivit på den lättare begränsningen för framför allt små 

matrestauranger och gläds över utskottets enhälliga betänkande. 
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– Genom att med förordningar kunna besluta om restaurangers alkoholutskänkning och 

stängning mellan klockslagen 22-09 respektive 23-05 råder man säkert bot på de största 

smittoriskerna i just barer och nattklubbar. Att alla restauranger dessutom skulle ha varit tvungna 

att minska sina kundplatser med hälften skulle ha varit obefogat med tanke på framför allt små 

kvarterskrogars lönsamhet och det faktum att det på små restauranger inte uppstår någon 

massexponering av smittan. Jag är glad över att vi nu kan ge matrestaurangerna bättre möjligheter 

att klara sig i denna svåra situation, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi påpekar att man på en matrestaurang sitter på sin egen plats och inte umgås med 

andra än sitt bordssällskap och ifall man måste röra på sig i lokalen har man på sig ett 

ansiktsskydd, 

– Vi måste värna om restaurangernas överlevnad. Att ge matrestaurangerna lättare restriktioner 

ger dem också mera ansvar. Det är viktigt att krögarna nu också förstår att trygga kundernas och 

personalens säkerhet med tillräckliga skydds- och hygienåtgärder, säger Rehn-Kivi. 

Adlercreutz: En sänkning av elskatten slår många flugor i en smäll 

20.10.2020 

Idag behandlas sänkningen av elskatten i riksdagen. I och med lagändringen sänks elskatten för 

industrin till EU:s miniminivå från och med början av 2021. Svenska riksdagsgruppens 

ordförande Anders Adlercreutz välkomnar reformen och dess positiva effekter på Finlands 

konkurrenskraft och på övergången till renare teknologier. 

– Sänkningen av elskatten har en avgörande roll i att höja vår konkurrenskraft eftersom den 

kraftigt sänker elkostnaderna för industrin. Speciellt med tanke på den pågående pandemin och 

de ekonomiska utmaningar som den orsakar är det viktigare än någonsin att Finland satsar på att 

skapa ett gynnsamt investeringsklimat som lockar företag hit och främjar 

verksamhetsförutsättningarna för redan etablerad industri, säger Adlercreutz. 

Sänkningen av elskatten sporrar också övergången från teknologier som baserar sig på 

förbränning till användning av utsläppsfri el.  

– Den här utvecklingen är enormt viktig också med tanke på att vi förbundit oss till att sluta 

bränna kol och på längre sikt torv. Många av de alternativ som vi behöver bygger på el – vare sig 

det är fråga om värmepumpar eller andra lösningar. Nu kan vi få fart på den utveckling som 

behövs. Det här är också ett bevis på hur klimatmål och konkurrenskraft inte skall ställas mot 

varandra. 

Adlercreutz betonar även vikten av att skapa förutsägbarhet för företagen. 

– Särskilt i krissituationer – men givetvis även i normala förhållanden – är det viktigt att främja 

förutsägbarheten för företagen. Stabila förhållanden skapar förutsättningar för investeringar, 

vilket är speciellt viktigt med tanke på vår investeringsintensiva industri och vår ekonomiska 

utveckling på lång sikt. Jag hoppas att detta är första steget på väg mot en långsiktig och 

förutsägbar industripolitik.  

Bergqvist: Rättvisa i fastighetsskatten tar ett steg framåt 

20.10.2020 
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Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (Sfp) gläds över att en del av fastighetsskattereformen nu 

framskrider. På tisdagen inledde riksdagen behandlingen av det lagförslag som ska befria 

naturskyddsområden från fastighetsskatt. 

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021. Lagen ska tillämpas första gången vid 

fastighetsbeskattningen för 2021. 

– Jag är glad över att naturskyddsområden nu befrias från fastighetsskatt. För ägaren finns det 

inget ekonomiskt värde i en mark som inte kan användas. Det här är en viktig princip för 

fastighetsskattens fortsatta behandling, säger Bergqvist. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering är målet i 

fastighetsskattereformen en reform där beskattningsvärdena i fastighetsbeskattningen bättre än 

nu beaktar både markens och byggnadernas verkliga marknadsvärde. 

– Arbetet för att få en rättvis fastighetsskatt i skärgården fortsätter. De chockhöjningar som 

Skatteförvaltningen gjort är långt ifrån skäliga. En del kan åtgärdas med denna lag och resten 

hoppas vi kunna åtgärda då fastighetsskattereformen presenteras, säger Bergqvist 

Bergqvist efterlyser ny beslutskultur för skärgårdstrafiken 

21.10.2020 

På tisdagen kunde man i media läsa om NTM-centralen i Egentliga Finlands förslag om att 

framöver dra in förbindelsefartygsrutter till de öar där det inte finns permanent bosatt befolkning. 

Förslaget skulle konkretiseras genom den upphandlingsprocess som inleds i november gällande 

Houtskär-Iniö och Nagu södra ruttområde. Resultatet skulle träda i kraft i maj 2022. 

Riksdagsledamot (SFP) och Skärgårdsdelegationens ordförande Sandra Bergqvist ser förslaget 

som ett slag mot skärgårdens livskraft och efterlyser en mer konstruktiv utveckling av färje- och 

förbindelsefartygstrafiken i skärgården. NTM-centralens förslag är inte heller i linje med 

regeringsprogrammet, som betonar framkomligheten i hela landet. 

– Nu möter vi samma problem år efter år. NTM-centralen går ut med att dra in på färje- och 

förbindelsefartygstrafiken och så uppstår det politisk brandkårsutryckning. Den här utvecklingen 

är varken konstruktiv eller hållbar, säger Bergqvist. 

Bergqvist efterlyser en handlingsplan där de som rör sig i skärgården verkligen kan lita på att 

förbindelserna fungerar på lång sikt. Det här gäller såväl färjor som förbindelsebåtar. För tillfället 

är det oklart vem som bestämmer över vad och hur man kan påverka färjornas och 

förbindelsebåtarnas verksamhet. 

– Vi behöver ett forum där dessa frågor kan diskuteras och där besluten har en bättre regional 

och politisk förankring. Det behövs mera transparens och konsekvensanalyser av beslutsförslagen 

eftersom dessa färjor och fartyg utgör skärgårdens livsnerv både för fast bosatta, fritidsboende 

och företagsamheten, säger Bergqvist. 

Torvalds: Välbehövliga beslut om den gemensamma jordbrukspolitiken 

23.10.2020 

Efter två år av utdragna förhandlingar beslutar Europaparlamentet under fredagen om den 

gemensamma jordbrukspolitiken för åren 2021–2027. 
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– Våra jordbrukare behöver besked om vad som gäller, och den nya politiken kommer minska 

deras administrativa börda, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds 

Den snart avslutade plenumveckan i Europaparlamentet har präglats av ett stort antal 

omröstningar om EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ofta förkortad CAP, för åren 2021–2027. 

Nils Torvalds säger under fredagseftermiddagen, när en omröstning ännu återstår, att han är 

hyggligt nöjd med resultatet. 

– Det paket vi nu beslutar om är på intet sätt perfekt, men innebär ändå flera förbättringar 

jämfört med den nuvarande CAP:en, som vi har levt med sedan 2014. 

– Därtill är det hög tid att jordbrukarna får besked om vad som kommer att gälla fram till 2027. 

Nils Torvalds framhåller särskilt att det är viktigt att minska jordbrukarnas administrativa börda. 

Striktare regler kring bland annat djurhållning väntas också stärka de finländska jordbrukarnas 

konkurrenskraft. 

– Vårt finländska jordbruk är redan bland de bästa i världen vad gäller ansvarstagande och 

produkternas kvalitet. Som ”first movers” kommer vi nu kunna dra större nytta av det, när fler 

länder tvingas ta ansvar på områden där vi ligger i framkant. 

Nils Torvalds noterar att ett av de nästan 2.000 förslagen i CAP:en – om att endast produkter 

som innehåller kött ska få märkas som till exempel hamburgare eller biff – har rönt särskilt stor 

uppmärksamhet under veckan. 

– Förslaget handlar närmast om konsumentskydd, och väcktes därför i fel sammanhang. 

Den gemensamma jordbrukspolitiken blir, med en omslutning på drygt 330 miljarder euro, den 

nästa största utgiftsposten i EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027. 

CAP:en kommer nu att förhandlas slutligt i en trialog mellan Europaparlamentet, kommissionen 

och medlemsländerna i rådet. 

Wickström: Gör det lättare att anställa 

24.10.2020 

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att företag ska få det lättare att anställa den första 

arbetstagaren. De små företagen är den största gruppen företag i Finland. Wickström skulle gärna 

se ett pilotprojekt riktat direkt till småföretagen vilket skulle betyda en byråkratiskt lättare och 

smidigare modell för att anställa den första arbetstagaren. 

 – Att anställa den första arbetstagaren är alltid ett stort beslut. I dessa osäkra ekonomiska tider 

blir tröskeln bara högre. Det är just därför det är viktigt att tröskeln för att anställa sänks. Ett lätt 

och enkelt verktyg för att anställa borde erbjudas, menar Wickström. 

Wickström skulle gärna se en modell som var mer sporrande och som skulle riktas direkt till 

företaget. Företagen skulle inte heller vara tvungna att anställa just en arbetslös person. I 

regeringsprogrammet har man fastställt att man vill göra det lättare för små företag att växa och 

det här kunde vara ett konkret försök som skulle stödja regeringsprogrammet, menar Wickström.  

Wickström upplever att det är just nu man behöver fundera över hur man kan skapa fler 

arbetsplatser. Coronakrisen har påverkat en stor del av näringslivet. Flera företag har varit 
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tvungna att säga upp och arbetslösheten ökar. Wickström menar att de mindre företagen behöver 

nu uppmuntras att utveckla sin verksamhet. 

-Det kunde vara smart att utveckla detta försök så att också företag som anställer två-tre personer 

skulle få en lättare byråkrati, vilket även Företagarna i Finland har lyft fram. Det här skulle i 

praktiken skapa förutsättningar för mindre företag att utvecklas i en positiv riktning. Det här 

skulle konkret gynna sysselsättningsläget i Finland, säger Wickström. 

Blomqvist: Nordiska ordförandeskapet 2021 ska prioritera beredskap, integration och 

hållbarhet 

27.10.2020 

Finland tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 1.1.2021. Ordförandeskapets 

linjedragningar behandlas brett under den här veckan som vanligtvis är en supervecka för 

nordiskt samarbete, nämligen Nordiska rådets Session. På grund av coronapandemin behandlas 

ordförandeskapet ändå genom en mängd virtuella möten. 

– Jag ser mycket framemot att Finland vid årsskiftet ta över ordförandeskapet. De nordiska 

samtalen på politisk nivå, både formella och informella, har varit tätare än på många år, som följd 

av coronapandemin. Det är nu viktigt att vi under ordförandeskapet håller upp den täta 

kontakten, som uppstått, men även klarar av att se till att samtalen utmynnar i något konkret. 

Målsättningen är bland annat att granska hur vi kan utveckla vårt samarbete kring bättre 

beredskap inför framtida kriser, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och 

jämställdhet. 

Statsminister Marin presenterade idag ordförandeskapsprogrammet 2021 för de övriga nordiska 

statsministrarna och Nordiska Rådets presidium. Minister Blomqvist för sin del presenterade 

budget för 2021 för Nordiska Rådets presidium och de nordiska samarbetsministrarna. 

– Under det finländska ordförandeskapet vill vi med hög ambitionsnivå föra vidare 

målsättningarna om att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region. Den 

närmaste framtiden präglas av osäkerhet på grund av coronapandemin. Trots det är det lika 

viktigt som förut att människor och företag kan verka fritt inom Norden och att vi tillsammans 

hanterar klimatkrisen, som inte ser gränser. Under ordförandeskapet kommer vi att ha speciellt 

tre prioriteringsområden: ett konkurrenskraftigt Norden, ett grönt Norden och ett socialt hållbart 

Norden, säger minister Blomqvist. 

 

Blomqvist: Viktigt stöd till primärnäringen 

29.10.2020 

Regeringen beslöt idag om ett tillfälligt stöd till företagare inom primärnäringarna. Stödet ges till 

företag som drabbats av coronakrisen. 

– Det här är ett välkommet och nödvändigt stöd för de företag, företagarfamiljer och kommuner 

som de verkar i  och som har drabbats hårt av en försämrad efterfrågan inom primärnäringarna 

på grund av coronakrisen, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och 

jämställdhet.  

– Det allmänna kostnadsstödet som kan ges till övriga företag som drabbats av krisen har inte 

kunna tillämpas på primärnäringarna. Det här har varit en klar orättvisa som vi nu , i varje fall 
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delvis, kunnat åtgärda, då vi höjer stödet i de här branscherna från 10 000 € till maximalt 80 000 

€, säger Thomas Blomqvist. 

– Företag som drabbats och nu kan få stöd ett är till exempel jordbruks- eller 

trädgårdsproducenter som säljer direkt till restauranger och som nu drabbats av restaurangernas 

kris. En annan grupp är pälsfarmarna som drabbats av att  de internationella pälsauktionerna har 

ställts in, säger minister Blomqvist. 

Stödet som är 2 000 – 80 000 € per företag kan ansökas från NTM-centralen från den 4 

november i år fram till den 30 juni 2021.  

Viktigt stöd för landsbygdsnäringarna 

29.10.2020 

Regeringen presenterade idag en förordning om tillfälliga företagsstöd, vilket innebär att de hårt 

drabbade pälsdjursuppfödarna får möjlighet till ett betydande ekonomiskt stöd. SFP:s 

österbottniska ledamöter välkomnar det ökade stödet för landsbygds- och pälsdjursnäringen. 

– Beslutet är betydelsefullt för hela pälsdjursnäringen som är en ytterst viktig näring på den 

österbottniska landsbygden, säger riksdagsledamöterna Anders Norrback, Mikko Ollikainen och 

Joakim Strand.   

Företagsstöden ger en ljusglimt till den hårt drabbade näringen, som betalat ett oproportionerligt 

högt pris för den pågående coronakrisen. Det allmänna kostnadsstödet som kan betalas ut till 

företag höjs från 10 000€ till ett nytt maximalt belopp på  80 000€.  

– Att näringen nu kan få ökat stöd kan bli avgörande för många företags överlevnad. Detta beslut 

tryggar arbetsplatser och exportintäkter som är nödvändiga ur ett ekonomiskt och 

sysselsättninsgspolitiskt perspektiv. Att bevara arbetsplatser är av hög prioritet i rådande 

exceptionella ekonomiska tider.  Näringen sysselsätter i dagsläget närmare 4.000 personer och har 

en stor sysselsättande effekt även i andra branscher i regionen, säger Norrback, Ollikainen och 

Strand. 

De Österbottniska SFP ledamöterna kommer även i fortsättningen att aktivt arbeta för att stöda 

den inhemska pälsdjursproduktionen och företagsamheten i regionen. 

Blomqvist: Norden är en stark grund i regeringens utrikespolitik 

29.10.2020 

Regeringen har idag lämnat Utrikes- och försvarspolitiska redogörelsen till riksdagen. 

Redogörelsen fastställer utgångspunkterna för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik, gör en 

bedömning av omvärlden, lägger fram målsättningar och prioriteringar. 

– I tider då framtidsutsikterna globalt, av olika orsaker, ser oklara ut är det viktigare än någonsin 

att Finland gör upp en analytisk och tydlig redogörelse, som den vi idag har behandlat. 

Redogörelsen gör klart att Finland i sin utrikespolitik betonar mänskliga rättigheter, demokrati, 

rättsstatsprincipen jämställdhet och samtidigt tryggar vår självständighet. Det är också viktigt att 

Finland är tydlig med vilka internationella samarbeten vi vill utveckla och fördjupa ett ur en 

utrikespolitisk och en säkerhetspolitisk synvinkel, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt 

samarbete och jämställdhet. 
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Redogörelsen fastslår att samarbetet med Sverige ska fortsätta utan på förhand ställda 

restriktioner och ett omfattande nordiskt samarbete är allt viktigare i en instabil internationell 

omvärld. 

 – Norden och speciellt Sverige lyfts fram som samarbetsparter till vilka Finland har ett alldeles 

speciellt förhållande. Skrivningarna om att utöka, fördjupa och förbättra relationerna inom både 

utrikes- och säkerhetspolitiken är betydelsefulla. Samtidigt betonas att de nordiska länderna ska 

vara världens bäst integrerade region. Det här är viktigt då Finland vid årsskiftet tar över 

ordförandeskapet i flera olika nordiska samarbetsorgan och ger mig ett starkt mandat för mitt 

uppdrag som nordisk samarbetsminister, säger minister Blomqvist. 

 

NOVEMBER 

Ollikainen: Agenda 2030 behöver nordiskt grepp 

04.11.2020  

Det nordiska tänkesättet är viktig då vi går in för att skapa ett klimatneutralt samhälle. Mikko 

Ollikainen (SFP) hänvisade till Nordiska ministerrådets färska riktlinjer då riksdagen debatterade 

handlingsprogrammet Agenda 2030 på onsdagen. 

– Nästa år då Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet är målet ett aktivt samarbete 

för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt mer hållbart Norden. Tillsammans är vi 

starkare också i Agenda 2030-processen, säger Ollikainen. 

Han understryker att hållbarhet behövs på alla plan. Det handlar om industriprocesser, 

energilösningar, främjande av cirkulär ekonomi och jämställdhet på arbetsmarknaden. 

– Det är viktigt att vi i kommunerna sporrar till eget ansvar. Det kan till exempel handla om att 

utveckla smarta elnät, om att producera egen el genom vindkraft eller solenergi, om att 

vidareanvända jordbruksavfall till bränsle – exempelvis biogas till bilarna i det egna närsamhället. 

Ollikainen betonar att allt inte behöver vara storskaligt. Vi ska ha en smidig och möjliggörande 

lagstiftning. 

– Agenda 2030 har många ambitiösa mål. Medborgarna måste känna att de hänger med – både i 

städerna och på landsbygden. Då måste informationen om målsättningarna för Agenda 2030 vara 

tydlig och faktabaserad så att målsättningarna lätt kan förankras hos människorna, säger 

Ollikainen. 

  

Torvalds: Hög tid att EU:s budget slår vakt om rättsstatsprincipen 

10.11.2020 

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew) välkomnar Europaparlamentets och rådets 

överenskommelse om hur EU:s fleråriga budgetram och återhämtningspaket villkoras med att 

mottagare respekterar rättsstatsprincipen. 

– De nya villkoren är ett tydligt steg i rätt riktning. Nu måste vi stå upp för de europeiska 

värderingarna. 
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Det var under torsdagen som Europaparlamentet och medlemsländerna i rådet nådde en första 

överenskommelse om hur utbetalningar från EU-budgeten och återhämtningspaketet ska 

villkoras med att mottagarna respekterar rättsstatsprincipen. 

Enligt överenskommelsen införs bland annat nya krav på ett oberoende rättsväsende för att en 

medlemsstat ska kunna ta emot EU-medel. 

– Ett starkare skydd för rättsstatsprincipen var en av det finska ordförandeskapets viktigaste 

prioriteringar. Nu tar EU ett viktigt steg inför godkännandet av den fleråriga budgetramen för 

2021-2027, säger Nils Torvalds. 

Ungerns premiärminister Viktor Orbán hotade under söndagen med att Ungern inte kommer 

godkänna EU:s kommande budget om överenskommelsen inte ändras. 

Nils Torvalds, som under måndagen röstade om bland annat återhämtningsfonden i 

Europaparlamentets budgetutskott, säger att parlamentet inte bör kompromissa om de 

grundläggande värderingarna. 

– Hotet från Viktor Orbán, som har tagit Ungern i en allt mer bekymmersam riktning, kommer 

inte som någon överraskning. Att villkora utbetalningar med att rättsstatsprincipen respekteras är 

ett av våra viktigaste demokratiska verktyg, och vi bör därför inte ge efter för hoten. 

Renew Europe har varit drivande i arbetet med den nya överenskommelsen, och bland Renews 

förslag märks bland annat ett snabbare förfarande och en mer omfattande definition av 

korruption. 

– En mycket stor majoritet av EU-medborgarna är rörande ense om att deras skattepengar måste 

skyddas från verksamheter som står i strid med våra gemensamma värderingar, säger Nils 

Torvalds. 

 

Biaudet: Säkerhetspolitik med bred agenda 

11.11.2020 

Finland lägger stark tonvikt vid att aktivt främja de mänskliga rättigheterna, rättsstaten och 

jämställdheten i sin säkerhetspolitik. Det betonade riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) i 

riksdagens behandling av statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse på onsdagen. 

– Redogörelsen visar med önskvärd tydlighet att utrikes- och säkerhetspolitiken har en bred 

agenda. I dagens läge handlar det om hela basen för hållbar utveckling och demokrati. Ett centralt 

mål är även jämställdheten, att öka kvinnors och flickors politiska och ekonomiska delaktighet, 

samt att stärka deras roll i fredsprocesser och krishantering. 

I sitt gruppanförande underströk Biaudet det nordiska säkerhetssamarbetet – särskilt våra nära 

relationer till Sverige – EU:s roll och att presidentvalsegern för Biden-Harris gör att det blåser nya 

vindar i det internationella samarbetet. 

– Det känns faktiskt lite lättare att andas nu. En gnista av hopp har tänts för tron på 

mänskligheten, människovärdet och det respektfulla samtalet. Vi bör också förstå att Norden är 

ett tilltalande brand var som helst på den internationella arenan. Det lönar sig för oss att agera 

tillsammans i en instabil internationell omvärld, säger Biaudet. 
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Finland är särskilt utsatt för förändringar i säkerhetsläget kring Östersjön. Hon påpekade att det 

inte finns några genvägar när det gäller relationen till Ryssland. 

– EU bör vara starkt när det gäller sanktioner till följd av den oacceptabla annekteringen av Krim. 

Minskavtalen, som syftar till att lösa konflikten i östra Ukraina, ska verkställas fullt ut. Det är en 

förutsättning för att relationerna mellan EU och Ryssland ska kunna utvärderas på nytt, säger 

Biaudet.  

Borgarsdóttir Sandelin: En långsiktig och hållbar boendepolitik 

12.11.2020 

Helsingfors stadsfullmäktige har igår godkänt åtgärdsprogrammet för boende och till boende 

hörande markanvändning (BM-programmet). Fullmäktigeledamot Silja Borgarsdóttir Sandelin, 

som höll SFP:s gruppanförande, är nöjd med programmet. 

– Samhällets uppgift är att skapa förutsättningar för en långsiktig bostadspolitik som stöder social 

jämlikhet, som är ekologiskt hållbar och som inte belastas av onödiga bestämmelser. Boende är 

en viktig del av vardagstryggheten.Genomförande av programmet för bostäder och tillhörande 

markanvändning är viktigt för en växande stad som Helsingfors, och en del av en ansvarsfull 

politik för att möta befolkningstillväxtens utmaningar, säger stadsfullmäktigemedlem Silja 

Borgarsdóttir Sandelin. 

Målsättningarna och åtgärderna i programmet är omfattande och berör bostadsproduktionen 

volym, planering av markanvändning, markpolitik, upplåtelse- och finansieringsformer, styrning 

av fördelning av bostadstyper, utvecklande av bostadsbyggande, infrastruktur och grupper med 

särskilda behov, stads- och bostadsbeståndets utveckling, projektområden, 

kompletteringsbyggande och stadens eget bostadsbestånd. 

 – BM-programmet lägger grunden för helsingforsarnas boende och är nödvändigt för att kunna 

förbättra trivseln och för att kunna erbjuda allt fler ett hem i Helsingfors. För oss i SFP har det 

bland annat varit viktigt att kunna slå fast andelen nyproduktion, som årligen nu ska vara minst 

7000 bostäder, att trygga tillgången till service när invånarantaldet växer och att andelen 

träbyggande årligen utökas . För oss är det också centralt att bostadsproduktionen förverkligas på 

ett hållbart sätt, så att natur och grönområden bevaras. Målet med att slopa Hitas-systemet i dess 

nuvarande form och ersätta det med ett mer rättvist system ser vi som välkommet. 

Det finns ingen enkel lösning på problemen med ökande drogmissbruk 

12.11.2020 

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill se kraftigare tag i samhället för att hantera 

utmaningarna med ökande drogmissbruk. Wickström poängterar att utmaningarna med missbruk 

oftast är komplexa och det är just därför som man måste arbeta brett med frågan. 

– Vi måste inse att missbruk och användning av narkotika sker omkring oss, och också bland 

unga. Det här är ett problem som vi inte kan sopa under mattan, utan en utmaning som måste 

tacklas öppet och ärligt säger Wickström. 

I Västnyland har till exempel användningen av droger ökat under det här året i jämförelse med 

fjolåret enligt polisens statistik. Antalet narkotikabrott har också ökat, speciellt bland unga. 
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Wickström hoppas att man satsar på det preventiva arbetet. Wickström poängterar att 

utmaningarna som kopplas ihop med missbruk är väldigt individuella. Det är därför viktigt att 

satsa på tillräckliga resurser inom utbildning, elevvård, ungdomsarbete och övriga förebyggande 

tjänster. Det är frågan om ett långsiktigt arbete. 

– Coronakrisen påverkar ungdomsverksamheten och hobbyerna på många sätt och alla aktiviteter 

är inte tillgängliga som tidigare. Därför har skolans roll blivit viktigare, det är där unga samlas och 

träffas. Vi måste undvika marginalisering bland unga, säger Wickström. 

SFP kommer att förnya sitt drogpolitiska program och här strävar SFP till att hitta lösningar för 

att förbättra situationen 

– För SFP är det här en viktig fråga. Det är i kommunerna som en stor del av det preventiva 

arbetet görs och vi vill vara aktiva och bidra till att välunderbyggda lösningar lyfts fram och finns 

tillgängliga, säger Wickström. 

Rehn-Kivi: Barn och unga bör få hjälp med psykisk ohälsa i rätt tid 

18.11.2020  

Denna vecka uppmärksammar vi mentalhälsoveckan. Den riksomfattande veckan firas alltid i 

november. Temat för i år är ”Hur vet man?” där syftet är att uppmuntra människor till att 

reflektera över sitt eget välbefinnande och söka hjälp i rätt tid. Riksdagsledamot Veronica Rehn-

Kivi (SFP) understöder kampanjen. 

– Den psykiska ohälsan i Finland är en stor mänsklig och samhällsekonomisk utmaning. 

Varannan person drabbas av psykisk ohälsa någon gång under sitt liv och därför är det oerhört 

viktigt att vi ingriper i ett tidigt skede innan problemen hopar sig, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi uttrycker sin oro för elev- och studerandevården. Under koronaepidemin har psykisk 

ohälsa och inlärningsproblem bland barn och unga ökat och behovet av stöd är nu större än 

vanligt. Utmaningen blir inte lättare av att man i flera kommuner flyttat över personal från 

elevvården till coronatester och -spårning. Särskilt svår är situationen för barn och unga som 

redan före krisen led av psykisk skörhet. 

– De unga behöver nu mera hjälp än vanligt och bristen på i synnerhet svenskspråkiga terapeuter 

har varit ett faktum under en längre tid. Utbildningsplatserna för psykoterapeuter måste utvidgas 

och utbildningen göras kostnadsfri för den studerande. Även lågtröskeltjänster som chattar måste 

utvecklas och stödas, speciellt på svenska. Åtgärder behövs och det är glädjande att se att 

regeringen nu gör tydliga satsningar på den psykiska hälsan, säger Rehn-Kivi. 

Mentalvårdsstrategin som överläts till social- och hälsovårdsministeriet i våras ska förbättra 

tillgången till psykoterapi och förebyggande psykosociala behandlingar inom primärvården. 

Också medborgarinitiativet om terapigaranti som ska behandlas i samband med vårdgarantin 

kommer förhoppningsvis snart till behandling i riksdagen. 

– Bland unga är ändå det viktigaste att kunna få stöd och förståelse av föräldrar, i skolan eller av 

andra trygga vuxna i närkretsen. Arbetet för att förhindra alla slag av mobbning måste också 

fortsätta, säger Rehn-Kivi. 

Norrback välkomnar medborgarinitiativet om stamvårdande vargjakt 

19.11.2020 
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Riksdagsledamot Anders Norrback välkomnar diskussionen om medborgarinitiativet om den 

stamvårdande vargjakten som behandlas i riksdagens plenum. 

-Det är ett viktigt ämne som nu är i behandling i riksdagen. Det råder ingen tvekan om att den 

nuvarande vargstammen blivit ett allomfattande problem, framför allt i Österbotten. 

Norrback vill fästa uppmärksamhet på de problem som vargen orsakat åt dem som bor i 

områden där vargen förekommer. Förutom rädslan som vargen medför har vargskadorna 

ödesdigra ekonomiska följder åt näringsidkare.  Detta har varit ett faktum i vargattackerna på får 

som skett bland annat på Björköby i Replots skärgård.    

-I vargpolitiken måste vi även bli bättre på att kunna se helheter.  I fallet på Replot måste vi välja 

mellan en varg eller flera hundra hektar med naturbete. Således blir det ett val mellan vargen eller 

betande får. 

Den nuvarande vargpolitiken skapar ohållbara situationer för många. Där är den stamvårdande 

jakten ett viktigt redskap tillsammans med andra åtgärder som görs för att förbättra situationen. 

Thomas Blomqvist: Välkommet extra stöd till drabbade kommuner 

19.11.2020 

Statsrådet beslöt i dag bevilja vissa kommuner ett förhöjt behovsprövat stöd av statsandelarna. 

Stödet på sammanlagt 60 miljoner euro beviljades till 66 kommuner. 

– Den kommunala ekonomin har varit trängd redan länge och har nu dessutom rammats mycket 

hårt av coronapandemin. Nästan hälften av landets kommuner, hela 149 stycken, hade sökt om 

stödet vilket visar den svåra situationen på det lokala planet, säger Thomas Blomqvist, minister 

för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

– Jag är nöjd över att regeringen nu efter behovsprövning kunnat hjälpa de kommuner som har 

det allra svårast. Bland de kommuner som fick stöd finns bland annat Raseborg, Lovisa, 

Lappträsk och Kaskö vilka bedömts höra till de kommuner som drabbats av stora ändringar i 

intäkter och utgifter under år 2020, säger minister Blomqvist. 

– Beslutet av vilka kommuner som fick stödet gjordes bland annat på basen av förändringar i 

skatteintäkterna, ökade kostnader inom social- och hälsovården eller övriga temporära ändringar 

som drabbat den kommunala ekonomin. Själva beslutet att ge kommunerna ett extra coronastöd 

tog vi redan i juni i samband med tilläggsbudgeten, vilket visar hur långsiktigt arbete det är frågan 

om, säger minister Thomas Blomqvist. 

Henriksson om lagändring gällande olaga hot: Ett viktigt steg i att bekämpa riktade 

trakasserier 

20.11.2020 

Trakasserier och hot mot olika yrkesgrupper har ökat under den senaste tiden. Regeringen gav 

denna vecka ett förslag om att ändra strafflagen så att olaga hot hör under allmänt åtal om 

gärningen riktas mot en person på grund av hans eller hennes arbetsuppgift eller offentliga 

förtroendeuppdrag. Det handlar bland annat om olaga hot som riktar sig mot personal inom 

vårdbranschen och kundbetjäning, men också politiker, journalister, forskare, domare och 

åklagare. Förslaget har beretts på justitieministeriet under justitieminister Henrikssons ledning. 
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– Riktade trakasserier och hot av olika slag måste tas på största allvar.  Hela vår samhällsordning 

bygger på att våra myndigheter och våra domstolar kan agera fritt. Att personalen inom 

vårdbranschen och kundbetjäning inte ska behöva stå ut med trakasserier och hot. Och att 

politiker vågar säga sin åsikt och att journalisterna vågar granska känsliga ämnen. Därför är detta 

lagförslag ytterst viktigt.  En utvidgning av åtalsrätten för olaga hot förbättrar offrets ställning och 

myndigheternas möjligheter att ingripa, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja 

Henriksson. 

Olaga hot betyder att en person hotar en annan person med en brottslig gärning så att den som 

hotas har orsak att vara rädd för att hans eller hennes personliga säkerhet eller egendom utsätts 

för allvarlig fara. Lagförslaget förverkligar regeringsprogrammets målsättning att i högre grad än i 

dag systematiskt ingripa i sådana trakasserier eller hot som hotar yttrandefriheten, 

myndighetsverksamheten, forskningen och informationsförmedlingen. Förslaget har sitt ursprung 

i de  rekommendationer som gavs av en arbetsgrupp som leddes av ärkebiskop emeritus Kari 

Mäkinen. Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta förslag för att effektivare få bukt med 

hatretorik. 

– Diskussionsklimatet speciellt på sociala media har blivit sämre. Det är särskilt på nätet som 

trakasserierna och hatpratet får utrymme. Man säger saker som man inte skulle säga ansikte mot 

ansikte. Det känns som att man på nätet kan vräka ur sig vad som helst utan att tänka på hur det 

påverkar andra. Det här är en samhällsutveckling som inte kan accepteras, säger Henriksson. 

Rehn-Kivi: Alla barn har rätt till ett gott liv och en tro på framtiden 

20.11.2020 

Idag den 20 november är det barnkonventionens dag. Dagen firas för att uppmärksamma 

barnens välmående och för att påminna om FN:s konvention om barns rättigheter. 

Konventionen påtalar att alla barn är jämlika, att barnets bästa ska prioriteras vid allt 

beslutsfattande, att barnet har rätt till ett gott liv och att barnets åsikter ska beaktas. 

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) gläder sig åt att Finland hör till världens 

barnvänligaste länder, men ännu finns det utrymme för förbättring. 

– Alla barn ska ha rätt till omvårdnad, kärlek, trygghet, till att få leka, till att ha vänner, gå på dagis 

och i skola. Men det finns också att alltför många barn som inte har det bra, som blir 

illabehandlade eller förbisedda. Samhället har ett större ansvar då föräldrarna inte klarar av 

vardagen, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi betonar den förebyggande verksamheten där rådgivningen, dagvården och skolan har 

en viktig roll. Speciellt under kristider är de preventiva åtgärderna viktiga. Coronapandemin har 

visat att de vardagliga rutinerna och den trygghet deltagande i dagvård och skolgång ger är 

avgörande särskilt för barn och unga från svårare hemförhållanden.  

– Att satsa på förebyggande åtgärder och tidigt ingripande är effektiva sätt att förhindra att barn 

marginaliseras. Utslagning kan gå i arv från en generation till nästa, men vi kan förhindra det 

genom att ge barnfamiljer tillräckligt stöd, säger Rehn-Kivi. 

Wickström: Höj gränsen för hushållsavdraget! 

21.11.2020  
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SFP:s vice ordförande Henrik Wickström vill att gränsen för hushållsavdraget höjs från 

nuvarande maximinivån på 2250 euro. Enligt Wickström skulle det ha en positiv effekt med tanke 

på sysselsättningen. Samtidigt skulle det öka intresset för konsumtion. 

-Jag ser gärna att hushållsavdraget höjs rejält från nuvarande nivån till 7500 euro. På detta sätt 

skulle vi förbättra egenföretagarnas möjligheter och samtidigt motverkar vi grå ekonomi, säger 

Wickström.  

Wickström påminner också om att en stor del av dem som använder sig av hushållsavdraget är 

seniorer. Wickström påminner att en höjning av hushållsavdraget skulle även gynna de 

kvinnodominerade serviceyrkena. 

-Coronakrisen har påverkat allas vår vardag. Vi tillbringar mer tid hemma vilket resulterar till att 

investeringarna i hemmen ökar. Hushållsavdraget är ett gott exempel på en avdragsform som 

bidrar till skatteintäkter. Hushållsavdraget är speciellt viktig med tanke på de små- och medelstora 

företagen. Deras verksamhetsförutsättningar skulle stärkas genom ett höjt hushållsavdrag, säger 

Wickström. 

Biaudet djupt oroad: Hjälptjänster för kvinnor rapporterar om fullt hus. 

25.11.2020 

I Finland har vi kämpat mot våld mot kvinnor i över 100 år. Coronakrisen kan göra det svårare 

än förut att nå och hjälpa offren, eftersom våldet ofta sker i hemmet och det fortfarande är svårt 

för många att anmäla brotten. 

SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet är djupt oroad över att både statliga och tredje sektorns 

hjälptjänster nu alarmerar fullt hus. Statens och kommunernas coronafinansiering måste beakta 

detta i brådskande ordning.  

– Flickornas hus meddelade i början av hösten att de inte kan ta emot flera kunder fastän de har 

tiotals unga kvinnor i kö. Detta leder till att exempelvis Seri-stödcentret för sexualbrottsoffer inte 

har någon instans att vidarebefordra kvinnorna för fortsatt vård och stöd. Nu måste en del av 

coronavirusersättningarna riktas till den service och de tjänster som stöder dem som drabbats av 

det ökade våldet, konstaterar Biaudet. 

 – Kommunerna saknar specifika strukturer för att hjälpa offren, unga och gamla kvinnor, som 

utsatts för våld från sina nuvarande eller tidigare partners. Detta våld är särskilt traumatiskt just 

för att förövarna är personer i deras närmaste krets. 

 – Även kommunerna måste rikta resurser och utbilda personal för att primärvården bättre ska 

kunna möta behoven hos våldsoffren. Tredje sektorn kan inte ensam ansvara för den fortsatta 

vårdens tjänster. Det är bra att Helsingfors stad nu korrigerar bristerna på vården för 

människohandelsoffer – på samma sätt måste vi trygga tillräcklig vård för alla offer för sexuellt 

våld, säger Biaudet. 

Coronakrisen drabbar på olika sätt i olika länder, men Världshälsoorganisationen har rapporterat 

om en markant ökning av våld i hemmen globalt. Var tredje kvinna har varit med om fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld i Europa. 

 – Det är även viktigt att sexualbrottslagstiftningen nu förnyas. Men tyvärr är det många av offren 

som inte får sina ärenden prövade i domstol, detta gör det desto viktigare att vi har tjänster och 

service som fungerar för de drabbade just nu, säger Biaudet. 
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Blomqvist och Westerholm: Alla har rätt till ett liv fritt från våld 

25.11.2020 

Idag är det internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett av 

Finlands största människorättsproblem. Bland EU-länderna är Finland det land där kvinnor är 

näst mest utsatta för våld. 

– Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Könsbaserat våld är ett 

människorättsproblem och ett jämställdhetsproblem. Våld skapar trauman för lång tid, både för 

våldsoffret och för de barn som bevittnar våldet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt 

samarbete och jämställdhet. 

Ungefär en tredjedel av alla kvinnor i Finland har blivit utsatta för våld av en nuvarande eller före 

detta partner. År 2019 kom 10 600 fall av våld i nära relationer till myndigheternas kännedom i 

Finland och i 76,8 procent av fallen var offret en kvinna. 

– I regeringen arbetar vi aktivt för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, både på 

nationellt plan och genom EU. Det är av särskild vikt att detta arbete också fortsätter under 

coronakrisen. Regeringens åtgärdsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor och EU:s 

jämställdhetsstrategi är viktiga verktyg i det här arbetet. Alla har rätt att leva ett liv i trygghet, 

understryker Blomqvist. 

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm välkomnade tidigare i höst 

programmet för bekämpning av våld mot kvinnor som utarbetats under ledning av 

justitieminister Anna-Maja Henriksson. I programmet finns 32 åtgärdsförslag och nästa år inleds 

bland annat en kampanj som syftar till att förebygga sexuella trakasserier och våld mot unga 

kvinnor där fokus sätts på den roll vi alla har att ingripa då vi bevittnar trakasserier. 

– Arbetet för att förebygga och bekämpa våld måste göras på alla nivåer. Vi ska skapa ett 

samhälle fritt från våld, ett samhälle där det står klart att den som blivit utsatt inte ska känna skam 

och att skulden ska läggas på förövaren. Till exempel inom polis- och rättsväsendet måste 

kompetensen när det gäller bemötandet av offer förbättras, säger Westerholm. 

Under coronapandemin har behovet av stödtjänster med låg tröskel ökat. Polisens hemlarm 

ökade med nästan 50 procent i början av 2020. Organisationerna märkte också en betydande 

ökning av antalet kontakter relaterade till våld i nära relationer. 

– Det är av oerhörd vikt att jämställdhetsprogrammet och programmet för bekämpning av våld 

mot kvinnor förverkligas och att organisationernas viktiga arbete med att erbjuda tjänster och 

skyddsåtgärder för personer som utsätts för våld stöds och tryggas. Det handlar om liv och död, 

vi har inte råd att vänta, säger Westerholm. 

Bergqvist glad över bemanningsstöd till finskflaggade fartyg 

27.11.2020 

Riksdagen har idag godkänt regeringens lagförslag om ett temporärt stöd till sjöfarten till följd av 

coronapandemin. Riksdagsledamot från Egentliga Finland och medlem i 

kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist är glad över beslutet. 

Det handlar om ett s.k. bemanningsstöd, där staten betalar tillbaka vissa arbetsgivaravgifter till 

rederierna. Syftet med bemanningsstödet är att förbättra den internationella konkurrenskraften 
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för fartyg som seglar under finsk flagg och att trygga den finländska försörjningsberedskapen. 

Stödet gäller såväl lastfartyg som passagerarfartyg. 

– Coronaepidemin har drabbat rederierna mycket hårt. Det här stödet är viktigt för att vi ska 

kunna trygga den finländska rederiverksamheten och ha en fungerande sjöfart också i framtiden, 

säger Bergqvist. 

Finland är i hög grad beroende av varutransporter som sker sjövägen. Närmare 90 procent av 

Finlands export och 80 procent av importen sker sjövägen. Passagerarfärjorna utgör en 

grundläggande del av Finlands logistikkedja. 

– Finland är på många sätt som en ö och därför är sjöfarten så viktig för oss. Rederierna är viktiga 

arbetsgivare i vår region och därför är det viktigt att de nu klarar sig igenom den här krisen, säger 

Bergqvist. 

 

Norrback: Finland ska vara vägvisare i konfliktlösandet 

30.11.2020 

-Svenska riksdagsgruppen och SFP ser det som fullt motiverat och viktigt att Finland deltar i 

utbildningsinsatser i Irak och i irakiska Kurdistan. Detta för att bidra till att återställa säkerheten 

och stabiliteten i regionen. 

Detta betonar Anders Norrback  i sitt gruppanförande, då riksdagen på måndagen diskuterade 

statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete 

i Irak. 

Finland ska även framöver ta en aktiv roll i konfliktlösandet på den internationella arenan. Den 

kompetens och erfarenhet som Finland har som land att agera i fredsbevarande uppdrag 

förpliktigar Finland att vara aktivt i Europa och internationellt.   

-Det ska synas att Finland har förmåga och framförallt stor erfarenhet att ta initiativ för att lösa 

konflikter. Vi är inte på den internationella arenan för att vara passiv åskådare eller för att blunda 

för de problem som förs, understryker Norrback. 

Enligt Norrback kan den erfarenheten som fås av krishanteringsuppgifterna vara 

mångfacetterade. Förutom att förbättra levnadsvillkoren i de krisdrabbade områdena, är 

operationerna även viktiga för att upprätthålla den egna kompetensen. 

-Från ett bredare säkerhetsperspektiv är det viktigt att vi är med och utbildar både militär och 

civila krishanterare, samt hjälper svårt krigssargade länder som exempelvis Irak att återfå stabilare, 

mänskligare levnadsvillkor. Sådana operationer stöder också upprätthållande av den egna 

kompetensen. SFP och Svenska riksdagsgruppen finner de rimligt och ansvarsfullt att den 

finländska helhetinsatsen för att stärka säkerhetsläget i Irak hålls på nuvarande nivå, avslutar 

Norrback. 

DECEMBER 

STRAND: Finland kan bli toppnation inom energiforskning 

01.12.2020 
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Det är viktigt att fokusera på projekt som uttryckligen aktiverar även privata investeringar i 

forskning, utveckling och innovationer. Detta betonade riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i 

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande om statsrådets redogörelse om Finlands program för 

hållbar tillväxt på tisdagen. 

– De offentliga anslagen kan ha en avgörande inverkan då man beslutar om de viktigaste 

projekten och därmed arbetsplatserna koncentreras till exempelvis Kina, USA, Italien eller 

Finland, säger Strand. 

I sitt gruppanförande betonade Strand vikten av att styra användningen av EU-finansieringen på 

framtiden, energi- och miljöteknik och innovationsverksamhet. 

– Framtidsutskottet har i olika sammanhang understrukit att Finland måste målmedvetet sträva 

efter en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt inom energi- och 

miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och affärskompetensen på systemnivå. 

Dessa marknader är så enorma att Finland har alla möjligheter att få till stånd ny export – som 

ger arbetsplatser och välfärd – värd tiotals miljarder. Samtidigt hjälper vi världen att konkret 

uppnå klimatmålen i Parisavtalet, konstaterar Strand. 

Han tog världens miljövänligaste kombinerade passagerar- och fraktfartyg som beställts av Vasa 

stad och Umeå kommun som ett utmärkt exempel på en lyckad offentlig satsning. 

– Enbart byggnadsskedet sysselsätter i Raumo direkt cirka tusen manarbetsår, tillverkningen av 

komponenter är till cirka 85 procent inhemsk, men – viktigast av allt – fartyget fungerar som 

företagens och forskarnas gemensamma laboratorium och utvecklingsplattform. Globalt handlar 

det om den finländska marin-, energi- och miljöteknologins skyltfönster, som garanterat för sin 

del har bidragit till att bara i Vasa är på gång nya privata industriella exportinriktade investeringar 

värda över en miljard euro. Dessa aktörer har naturligtvis partners, underleverantörer och 

forskningssamarbete runt om i hela Finland, säger Strand. 

Henriksson: SFP går till val i rekordstor del av landet 

03.12.2020 

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, 

med ett väljarunderstöd på över 5%. SFP fortsätter att växa och partiet kommer att ha kandidater 

i minst 60 kommuner och i en större del av Finland än någonsin tidigare. 

– Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska 

och finska. Kommunen är alla vi tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det 

handlar om hur vår kommun och stad ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren, säger 

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. 

– För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare trivs i sin hemkommun och känner sig trygga 

och att servicen fungerar då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa tänkbara 

starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor ska vara trivsamma miljöer. Vi vill att våra äldre 

ska få hjälp och stöd då de behöver det. 

SFP går till kommunalval med en politik som sätter människan i fokus. Kommunernas ekonomi 

är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra ekonomiska tider 

framhävs partiernas värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger de bästa förutsättningarna 

för en fungerande vardag i kommunen. 
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– SFP vill att kommunerna är aktiva då det gäller nyskapande och företagsetableringar. Vi vill se 

ett gott samarbete mellan kommunerna och näringslivet för att skapa de bästa förutsättningarna 

för investeringar och företagande. Vi behöver åtgärder på olika plan för att höja sysselsättningen. 

Det här är en nödvändighet för att vi ska kunna hålla skattenivåerna för kommuninvånarna på en 

rimlig nivå, säger Henriksson. 

Partiet vill erbjuda barn och unga en trygg skolmiljö i kommunerna där både inlärning och 

välmående betonas. 

– Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Elevvårdens betydelse blir allt 

viktigare och vi vill garantera stöd i skolan i form av skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga 

resurser till elev- och studiehandledningen. Vi vill att barnen även ska ha möjlighet till 

hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. 

SFP vill bygga kommuner där invånarna mår bra och där man känner trygghet och gemenskap. 

– Vi vill att servicen även i fortsättningen finns nära kommuninvånarna. Varje kommuninvånare 

ska ha rätt till så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det 

ska finnas tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi vill även se att våra 

kommuner har en känsla av gemenskap och även har ett aktivt grepp för att inkludera 

nyfinländare i det lokala samhället. 

SFP arbetar för ett Finland som är föregångare i frågor som berör klimat och miljö. 

– I planläggning och byggande i kommunen ska hållbarhet främjas, såväl gällande 

byggnadsmaterial som energianvändning. Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att 

kommunen satsar på att minska onödigt avfall i sin verksamhet. Vi vill att våra kommuner ska 

vara klimatneutrala år 2030, avslutar Henriksson. 

Biaudet: Solidaritet och mänskliga rättigheter ska vara fokus i reformen av EU:s 

migrations- och asylpolitik 

04.12.2020 

Stora utskottet tog idag ställning till reformen av EU:s migrations- och asylpolitik. 

Utrikesutskottet och stora utskottet har särskilt betonat människorättsfrågorna och vikten av 

rättsskydd när det gäller asylsökande, barn, papperslösa och andra personer i utsatt situation. 

– Jag är glad för att regeringen tar en aktiv roll för att få till stånd gemensamma och humana 

asylprocesser i Europa. För mig i SFP har det varit ytterst viktigt att regeringen driver denna fråga 

från en människorättssynvinkel. I utrikesutskottet har vi särskilt poängterat vikten av att leva upp 

till internationella människorättsavtal, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 

Kommissionär Ylva Johansson har i tidigare intervjuer sagt att vi måste hindra att inhumana läger 

skapas, som Moria på Lesbos, och istället arbeta tillsammans för att bära ett solidariskt ansvar. 

Genom att vi visar solidaritet EU-länder emellan, så kan vi underlätta en värdig behandling i alla 

lägen av människor i nöd. 

– Jag håller helt med kommissionär Johansson, det hör till EU:s grundvärderingar att flyktingavtal 

respekteras. EU bör hålla dessa värden som en moralkompass och fungera som en ledare både 

inom Europa och globalt, säger Biaudet. 

Blomqvist: Vårdreformen görs med människan i centrum 
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08.12.2020  

Regeringen gav i dag det stora lagpaketet om social- och hälsovårdsreformen till riksdagen. 

– För oss har det varit viktigt att säkerställa, att den här reformen görs för människans skull. I 

reformen sätter vi allas rätt till jämlik vård i centrum. Då människorna mår bra mår samhället bra, 

säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

– Lika viktigt är det att strukturerna och finansieringen är hållbara på längre sikt. Vi i Svenska 

folkpartiet har konsekvent förespråkat en finansieringsmodell som tryggar den fortsatta förmågan 

hos alla välfärdsområden att erbjuda goda social- och hälsovårdstjänster, säger minister 

Blomqvist. 

– Jag har tidigare betonat att det är viktigt med vård på det egna modersmålet, men speciellt 

viktigt är det när man är som mest utsatt och svag. Därför är det oerhört viktigt att vi har 

strukturer som garanterar att de språkliga rättigheterna säkerställs i reformen, säger Thomas 

Blomqvist. 

– Lagförslaget omfattar en särlösning för Nyland, som delas in i fem vårdområden. Dessa 

fungerar som egna enheter, för att regionalt ge invånarna ett större inflytande än de annars skulle 

ha. En tredjedel av landets befolkning bor i Nyland och utan den här indelningen hade 

invånarnas påverkningsmöjligheter blivit mycket svag, säger Blomqvist. 

– Vi har jobbat hårt i ett och ett halvt års tid så att det lagpaket vi sänder till riksdagen utgör en 

trovärdig helhet. Jag är övertygad om att vi här har de nödvändiga byggklossarna, säger minister 

Blomqvist. 

Adlercreutz: Förstagångskvoterna täpper vägen till högskolestudierna 

08.12.2020 

I dagens riksdagsdebatt om den förlängda läroplikten lyfte Svenska riksdagsgruppens ordförande 

Anders Adlercreutz fram problematiken med förstagångskvoterna i högskolornas antagning. 

Enligt Adlercreutz leder kvoterna till att studiestarten kan skjutas på framtiden, då ungdomar 

väljer att optimera för att inte mista sin status som förstagångssökande. 

– Vi vet att förutsättningarna att sysselsättas är mycket högre för dem som gått andra stadiet. 

Därför är det logiskt att förlänga läroplikten till 18 år. Det följande steget – steget till 

högskolestudierna – har emellertid blivit till en flaskhals efter att förstagångskvoterna togs i bruk 

år 2016. Kvoten leder till att man väntar med att ta emot en studieplats tills man är alldeles säker 

att det är rätt val, och då fördröjs hela studiestarten, säger Adlercreutz. 

Förstagångskvoten är problematisk också eftersom den gör det mycket svårare att byta 

studieinriktning. 

– Redan nu är våra unga tvungna att i ett tidigt skede fatta beslut om sin utbildning som påverkar 

dem långt in i framtiden. Förstagångskvoten gör det ännu svårare att i ett senare skede sadla om. 

Det är helt naturligt att det tar tid att hitta sin grej, det man helst vill syssla med i arbetslivet. Vi 

borde se all mångsidig och bred kompetens som en fördel, nånting positivt som vi behöver för 

att lösa våra framtidsproblem. 

– Förlängningen av läroplikten är en bra sak, men reformbehovet stannar inte där. Alla 

studerande borde få tävla på en neutral spelplan. Förstagångskvoterna borde slopas för att 
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försnabba studiestarten, förkorta studierna, förbättra de ungas välmående och samtidigt förlänga 

yrkeskarriärerna. 

Wickström vill ha svar av Trafik- och kommunikationsministeriet om kustbanan 

08.12.2020  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström undrar när trafik- och kommunikationsministeriet ska 

ta ställning till kustbanan och dess öde. Enligt Wickström har ministeriet förbisett kustbanan i 

den framtida utvecklingen av bannätet. Trafik- och kommunikationsministeriet meddelade på 

tisdagen att planerna på en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors kan gå vidare. Det blev 

klart när bolaget Turun Tunnin juna Oy grundades. Bolaget ägs till 51 procent av staten. 

– Jag undrar när man inom trafik- och kommunikationsministeriet tänker se över kustbanan på 

allvar? De västnyländska kommunerna har haft ett möte med minister Harakka om kustbanan i år 

– men inget konkret med tanke på utvecklingen har skett, säger Wickström. 

De västnyländska kommunerna har bildat ett gemensamt nätverk för att föra fram behovet av att 

utveckla kustbanan. Man har från regionens del föreslagit att kustbanan till exempel skulle 

utvecklas med fler mötesplatser för tågen. Det här kombinerat med utvecklandet av Esbo 

stadsbanan skulle öka kapaciteten längs med kustbanan väsentligt. Hangö-Hyvingebanans 

elektrifiering skulle också möjliggöra nya direkta tågförbindelser mellan Helsingfors och Hangö, 

konstaterar Wickström.  

– Det är bra att kustbanan fått anslag för nödvändiga reparationsarbeten. Nu krävs det ändå ett 

aktivt grepp från statens sida när det gäller kustbanans fortsatta utveckling, säger Wickström. 

Enligt Wickström finns det redan nu ett behov att utveckla den befintliga banan med tanke på 

dagens behov.  

– Ifall Finland vill uppnå de befintliga målsättningarna med tanke på klimatarbetet måste vi satsa 

på att utveckla den befintliga infrastrukturen. Kustbanan kan inte heller framöver bli enbart en 

närtågsbana eftersom förbindelserna både västerut och österut från Västnyland måste fungera, 

säger Wickström.  

Norrback: Ineffektiv miljöförvaltning ingens fördel 

08.12.2020  

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om anmälningsförfarande 

enligt miljöskyddslagen. 

Då kommunala och statliga myndigheter tolkat miljölagar och -bestämmelser olika kan det leda 

till oförväntade följder för näringsidkare. I värsta fall kan otydliga tolkningar och långa 

byråkratiska processer leda till att näringsidkarnas investeringar uteblir. 

– Miljöförvaltningen måste vara konsekvent och olika myndighetsbeslut kan inte stå i strid med 

varandra. Man måste kunna våga investera inom lantbruksnäringen, något som nu försvåras på 

grund av dålig kommunikation mellan myndigheterna och olika lagtolkningar, säger Norrback.  

I dagsläge är det alltför vanligt att beslut överklagas, vilket leder till utdragna processer. En 

långsam och ineffektiv förvaltning är inte till någons fördel. De beslut som kommunen tar, i 

enlighet med sin lagtolkning, bör vara bindande.  
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I sitt spörsmål vill Norrback veta hur miljöministeriet och ansvariga ministern Krista Mikkonen 

säkerställer en effektiv handläggning och minimerar antalet överklaganden. En pålitlig byråkrati är 

väsentlig för jordbrukarnas möjligheter att investera.  

Henriksson om SFP:s nya historik: “Ett statsbärande parti med förhållandevis mycket 

makt” 

09.12.2020 

Svenska folkpartiet i Finland gläntar på locket och berättar vad som hände bakom kulisserna 

under en del av partiets långa historia. SFP utkommer nu med sin färska historik – “Stabilt, 

flexibelt, pragmatiskt: Från Kekkonen till EU” – skriven av Torbjörn Kevin. 

– SFP har haft en betydande roll i utvecklandet av det Finland vi har idag. SFP är ett statsbärande 

parti som haft förhållandevis mycket makt i proportion till sin storlek under årens lopp. Finland 

skulle inte se ut som det gör i dag ifall inte SFP suttit med vid regeringsborden under merparten 

av vårt lands självständiga historia, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson. 

– Nyckeln till partiets framgång är att vi skapat förtroende och verkat som brobyggare inom 

regeringen, och samtidigt varit en stark försvarare av det tvåspråkiga Finland. Till det behövs 

samarbetsförmåga, en stabil politik men även pragmatism. Kevin har fångat kärnan i SFP, 

fortsätter Henriksson. 

SFP:s nya historik behandlar åren mellan 1970-1995 och tar fasta på tiden mellan president 

Kekkonen och Finlands inträde i EU. De protokoll Kevin tagit del av delger också diskussioner i 

slutna rum som media inte tidigare kunnat rapportera om.  

– Även om jag själv följt med politiken blev jag lite överraskad då jag märkte med vilken seriositet 

och vilket allvar SFP har jobbat med en stor bredd frågor i det finländska samhället.  Det är ett 

seriöst basarbete som inte alltid rapporterats om utåt. Jag har till och med låtit mig imponeras. 

Boken speglar inte bara partiinterna frågor utan också en händelserik period i finländsk politik, 

säger Kevin. 

Boken är kronologiskt uppbyggd, berättar Kevin. 

– Kronologin gäller val, regeringsbildningar, ministrar och den typ av frågor. Boken har tre 

tidsblock – men i boken finns det också insprängt tematiska block som behandlar aktuella frågor 

– Mittenförbundet, medierna, folktingskrisen och europeisk integration, för att nämna några. 

Därför kan man läsa den på olika sätt – till exempel kronologiskt, eller så kan man välja att dyka 

ner i enskilda frågor som intresserar en, säger Kevin.  

Historiken har varit ett mångårigt projekt och partiordförande Henriksson gläds över 

slutresultatet.  

– Det är oerhört viktigt att låta eftervärlden ta del av det politiska arbete som legat bakom alla de 

beslut som fattats genom åren. Jag vill inte ens spekulera i hur dagens Finland sett ut utan 

Svenska folkpartiet. SFP har varit och kommer alltid att vara ett liberalt frisinnat rättvisans parti, 

som också är den största försvararen av det tvåspråkiga Finland, säger Henriksson.   

– SFP:s framgångsrika historia fortsätter och jag vill hävda att SFP med sin erfarenhet och stabila 

värdegrund är kittet i en fungerade finländsk politik, avslutar Henriksson. 
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SFP:s historik “Stabilt, flexibelt, pragmatiskt” kan beställas HÄR och köpas i bland annat följande 

bokhandlar: Akademiska Bokhandeln i Helsingfors, Esbo, Åbo, Tammerfors, Vasa (Gros) och Jakobstads 

bokhandel.  

Norrback: Yrkesfiskarna bör ges ersättning för skador som orsakats av skarven 

10.12.2020 

SFP:s riksdagsledamot Anders Norrback, har tillsammans med riksdagsledamöterna Jari 

Myllykoski (VF första undertecknare), Kristiina Salonen (SDP) och Peter Östman (KD) gjort ett 

skriftligt spörsmål till jord- och skogsbruksministern om reformen av lagen om ersättning av 

skador orsakade av fridlysta arter. 

Lagförslaget som varit på utlåtanderunda under hösten beaktar inte de skador som orsakas till 

yrkesfiskare. Enligt ledamöterna leder detta till att fiskarna lämnas åt sitt eget öde. 

Det preliminära förslaget till gottgörelser som betalas ut till utövare inom fiskenäringen är 

diskriminerande. Den tar inte hänsyn till att likställa fiskenäringen med de andra yrkesutövarna 

inom primärnäringarna som   exempelvis jordbruket, renskötseln, eller fiskodlingen. 

Från lagförslaget fattas ersättningen som borde betalas till yrkesfiskare, som orsakats av skarven 

som häckar i Finland.  Ledamöterna poängterar att bristerna i lagförslaget inte kan förklaras med 

okunskap, i och med att det finns otaliga internationella och nationella forskningar om ämnet. 

Sakkunniga som uttalat sig i frågan är bland annat Österbottens förbund, Finlands 

Yrkesfiskarförbund FYFF, Centralförbundet för fiskerihushållning och Finlands 

fiskodlarförbund. Enligt alla dessa intresseorganisationer finns det betydliga brister i förslaget. 

Förluster orsakade av skarven måste ses över bättre i lagförslaget. 

Det preliminära förslaget bör ändras så att skadorna som orsakats av skarven kommer att ersättas 

till fiskeföretagarna, konstaterar ledamöterna. 

Adlercreutz och Rehn-Kivi nöjda med finansutskottets extra anslag 

11.12.2020 

Viktiga trafikleder, stöd för unga företagare och yrkesfiskare finns med på listan 

Viktiga trafikprojekt i Nyland och Österbotten avancerar. Det blev klart på fredagen då 

riksdagens finansutskott godkände listan på de projekt som får medel från den extra pott på cirka 

40 miljoner som finansutskottet fördelar. 

I Nyland förbättras Fagerviksvägen, riksväg 51 ska få belysning på sträckan Ingå-Karis och cirka 

40–50 kilometer cykelvägar i Helsingforsregionen ska få ny beläggning. I Österbotten får Vasa 

hamnväg planeringsanslag och en helt ny lättrafikled byggs i Kronoby. 

Världsnaturarvet vid Kvarken får anslag för att bygga ut vandringsleder. 

–  Det här är alla värdefulla lokala projekt som nu fås igång, säger riksdagsledamöterna Anders 

Adlercreutz och Veronica Rehn-Kivi som har varit SFP:s förhandlare i finansutskottet. 

SFP har arbetat för att flera organisationer ska få tilläggsanslag. Kvinnoorganisationernas anslag 

höjs till samma nivå som i år. Anslag beviljas även för organisationen för exportfrämjande, 

Viexpo och Finsk-svenska handelskammaren. 

https://www.lyyti.fi/reg/historik?fbclid=IwAR0ArLAu_ucVVUWUEnMuHhmA5TEK-IzKJ19oCAxu9rVwRJZftu5NwrkwJsU
https://www.lyyti.fi/reg/historik?fbclid=IwAR0ArLAu_ucVVUWUEnMuHhmA5TEK-IzKJ19oCAxu9rVwRJZftu5NwrkwJsU
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Yrkesfiskarnas förbund får sitt anslag fördubblat. Restaureringen av museiskeppet Vega i 

Jakobstad får ett lika stort anslag som ifjol. Inom lantbruket stöds 4H-verksamheten. Också 

företagarfostran för unga får stöd. 

– Tanken med den här processen i finansutskottet är att hitta enstaka strategiskt ömma punkter 

som skulle vinna på extra satsningar. Exempelvis med de här kännbara vägsatsningarna i västra 

Nyland tror vi att hela regionen kan få ett lyft. Samtidigt kan vi fortsätta stödja exportsatsningar 

framför allt till Sverige, säger Anders Adlercreutz. 

Rehn-Kivi lyfter fram arbetet för att bekämpa familjevåld och våld mot kvinnor i enlighet med 

Istanbul-avtalet. 

– Också befrämjandet av åtgärdsprogrammet att förhindra könsstympning av flickor och kvinnor 

uppmärksammas i budgeten med ett tilläggsanslag på 100 000 euro, vilket är mycket välkommet, 

säger hon. 

Riksdagens finansutskott presenterar sitt budgetbetänkande på en presskonferens idag kl. 12 som 

streamas på riksdagens hemsidor. 

Adlercreutz: Viktiga satsningar på ungas företagsamhet och export 

11.12.2020  

Svenska riksdagsgruppens ordförande och medlem i finansutskottet Anders Adlercreutz är 

mycket nöjd över de satsningar som finansutskottet gör på ungas företagsamhet och på att främja 

exporten. 

– Vi satsar 500 000 euro på att främja ungdomars färdigheter i entreprenörskap, ekonomi och 

arbetslivskompetens. Många organisationer, som till exempel Ungt Företagande, gör ett viktigt 

arbete för att främja företagsamhet i våra skolor runtomkring i landet. Det här anslaget ger dessa 

organisationer möjlighet att växa. Det är viktigt att våra ungdomar får möjlighet att lära sig 

färdigheter som behövs senare i livet, säger Adlercreutz. 

– Tilläggsanslagen till Finsk-svenska handelskammaren och andelslaget Viexpo för att främja 

exporten är speciellt viktiga i dessa ekonomiskt utmanande tider. Finland är ett exportberoende 

land och därför är det centralt att vi främjar verksamhet som hjälper våra företag att hitta ut till 

den internationella marknaden. 

Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. I samband med den 

fördelades även de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på ca 40 miljoner euro som 

riktas till olika ändamål som anses viktiga. 

Rehn-Kivi gläds över flera viktiga satsningar på förebyggande arbete i nästa års budget 

11.12.2020 

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi är nöjd med förslaget till statsbudget för 2021. 

– Jag är glad över att de förebyggande åtgärderna betonas i statsbudgeten för nästa år. Det är nu 

av speciell vikt att vi stöder våra kommuner, våra företag och organisationer över det tyngsta 

skedet efter coronaepidemin så att de också i fortsättningen kan vara med i samhällsbygget och 

erbjuda den service medborgarna behöver, säger Rehn-Kivi som deltagit i finansutskottets arbete. 
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Rehn-Kivi betonar vikten med att ersätta kommunerna fullt ut för de direkta kostnader som 

uppkommit till följd av coronaepidemin. Dessa ersättningar beviljas utanför själva budgetramen 

så länge det behövs. 

Rehn-Kivi delar finansutskottets oro för den mentala hälsan i Finland och är nöjd med att man 

nu vill åtgärda bristerna i fråga om resurser, kunnande och vårdprocesser och förstärka de 

preventiva lågtröskeltjänsterna inom bashälsovården, samt ge stöd till framför allt barnfamiljer 

och unga. 

Också koordineringsarbetet kring sällsynta sjukdomar får en budgetreservation, vilket betyder att 

förverkligandet av det nationella programmet för en jämlikare vård av personer med sällsynta 

sjukdomar kan sätta igång. 

Ett särskilt omnämnande ger Rehn-Kivi för anslagen för vaccinanskaffning och befrämjande av 

nationell vaccinforskning, vilka är förebyggande åtgärder av största vikt. 

– Då coronavaccinerna är tillgängliga ska varje finländare få vaccinet, avgiftsfritt, säger Rehn-

Kivi. 

Thomas Blomqvist: Bra kompletteringar i riksdagsbehandlingen av budgeten 

11.12.2020  

Riksdagen har behandlat statsbudgeten för nästa år och gjort vissa tillägg gällande olika enskilda 

projekt. Finansutskottet beslöt i dag om de slutliga budgetmedlen. 

– Viktiga trafikprojekt är till exempel belysningsarbetena på stamväg 51 och förbättringen av 

Fagervikvägen.  Stamväg 51 är en mycket livligt trafikerad väg med rätt mycket tung trafik och 

belysningen har en mycket viktig roll för att förbättra trafiksäkerheten. Fagervikvägen har länge 

varit i ytterst dåligt skick med hål i beläggningen vilket utgjort en klar säkerhetsrisk. 

Förbättringsprojekt av den här typen har också en positiv klimatinverkan då trafiken löper 

smidigare, påpekar minister Blomqvist. 

– Speciellt nu under coronakrisen har hemuttryckningarna och våldet mot kvinnor ökat. De 

tillägg som nu gjorts för att trygga och förbättra verksamheten på mödra- och skyddshemmen, 

för förverkligandet av programmet för bekämpning av våld mot kvinnor och för till exempel 

Brottsofferjouren är aktuella och angelägna just nu, säger Blomqvist. 

– De här tillskotten till budgeten är bra kompletteringar. Många av de här frågorna är sådana vi 

gemensamt jobbat länge för och jag är glad över, att vi nu fått ett bra förhandlingsresultat, säger 

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. 

Biaudet: Riksdagen befäster kvinnoorganisationernas anslag 

11.12.2020  

Finansutskottet har i sitt betänkande slagit fast att statsstödet till kvinnoorganisationerna befästs 

vid 918 000 euro. 

– Jag är särskilt glad att vi har tryggat verksamhetsmöjligheterna för Kvinnoorganisationernas 

Centralförbund, NYTKIS och Monika-Naiset på samma nivå som förra året. Deras arbete är helt 

nödvändigt för jämställdhetsarbetet i Finland. Vi har en regering med världens mest ambitiösa 

jämställdhetsprogram. För att förverkliga dess målsättningar behövs även stora insatser från 

kvinnoorganisationerna – jämställdhet föds inte av sig själv, säger riksdagsledamot Eva Biaudet. 
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– Vi har även arbetat hårt för att öka anslag för bekämpningen av våld mot kvinnor och för flera 

skyddshemsplatser. Vi är glada för ökade anslag även om det finns mycket kvar att göra, 

konstaterar Biaudet. 

 

Strand: Hamnvägen ger investeringar och arbetsplatser 

11.12.2020  

Riksdagsledamot och Vasa stadsfullmäktiges ordförande Joakim Strand (SFP) gläder sig åt att 

planeringen av Vasa hamnväg tilldelas hela 500 000 euro av finansutskottets så kallade 

julklappspengar. 

– Med tanke på de massiva investeringar som är på gång i Vasa och i synnerhet på Vasklot har 

det varit relativt enkelt att jobba fram stöd bland goda kollegor i övriga regeringspartier. Då 

logistiken stärks kan vi locka ännu flera investeringar vilket genererar nya arbetsplatser i regionen. 

– Att denna regering värdesätter Norden och exporten syns förutom via hamnvägen även i de 

viktiga satsningarna på bl.a. Viexpo och Finsk-Svenska handelskammaren. 

Bergqvist välkomnar tilläggsfinansieringen till Finlands Yrkesfiskarförbund 

11.12.2020  

Riksdagens finansutskott har idag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt 

har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på 

cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. Riksdagsledamot Sandra 

Bergqvist (SFP) är glad över att anslaget till Yrkesfiskarförbundet fördubblades i jämförelse med 

fjolåret. 

– Det att understödet stiger med 50 000 euro är en välkommen satsning på våra yrkesfiskare och 

hela fiskesektorn. För att vi även i framtiden ska kunna äta inhemsk fisk behöver fiskerinäringen 

stöd att utvecklas, säger Bergqvist. 

Beslutet är i linje med regeringens mål om att fördubbla konsumtionen av inhemsk fisk. Idag 

utgör inhemsk fisk bara 28 % av den totala konsumtionen. 

– Om vi alla åt mera inhemsk fisk skulle arbetsplatserna öka, klimatkonsekvenserna minska och 

vår hälsa förbättras, säger Bergqvist. 

Ollikainen: Kvarkens världsarv får kännbar tilläggsfinansiering 

11.12.2020  

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen är nöjd med att en betydande del av riksdagens finansutskotts 

tilläggsfinansiering till vandringsleder på 1,5 miljoner euro går till utvecklande av vandringsleden 

mellan Björkö och Panike i Kvarkens världsnaturarv. 

Som en följd av coronaviruset har närturismen ökat märkbart och framför allt Svedjehamn i 

Björkö har fungerat som ett allt populärare utflyktsmål. 

 – Världsnaturarvet i Kvarken är unikt, det ska vi vara stolta över. Genom dessa medel kan 

vandringsleden göras mera komplett så att man i fortsättningen även kan ta sig över de två 
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sunden på vägen till Panike. Såväl gångbroar som flottar som man själv manövrerar kan bli 

aktuella vid sunden, säger Ollikainen. 

För Österbotten är exporten viktig, likaså den nära kontakten till Sverige. Ollikainen gläder sig 

även åt att Finsk-svenska handelskammaren får tilläggsfinansiering på 150 000 euro. 

 – Finsk-svenska handelskammaren är en stark brobyggare som öppnar nya dörrar. Speciellt i 

dessa tider är det otroligt viktigt, konstaterar Ollikainen.  

Norrback: Välkomnade tilläggspengar för 4H och fisket 

11.12.2020 

Finansutskottet har i dag godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har 

utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på 

cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga. 

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är otroligt nöjd med att 4H beviljas 300 000 euro i 

tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott. Även yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 100 

000 euro, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. 

– Satsningarna på 4H och yrkesfiskarna var väldigt bra. En satsning på de unga och deras 

kunskaper i arbetslivet är en viktig satsning på framtiden.  Yrkesfiskarna behöver allt stöd de kan 

få för att vi också i framtiden ska kunna erbjuda konsumenterna inhemska fiskprodukter, säger 

Norrback. 

Adlercreutz om OECD:s rapport: 

12.12.2020  

Ett budskap som måste tas på allvar – vi behöver en vägkarta för att få ekonomin i balans 

OECD kom ut med sin landsrapport om Finland på torsdagen. Enlig Svenska riksdagsgruppens 

ordförande Anders Adlercreutz är analysens slutsatser inte oväntade. 

– OECD lyfter upp de ömma punkterna vi känner till: vår statsskuld ökar och 

sysselsättningsnivån sackar efter. Det är ett budskap som måste tas på allvar. Samtidigt som vi i 

dagens läge inte har många alternativ i den ekonomiska politiken, måste vi snabbt bygga upp en 

trovärdig, konkret stig som leder till en balans i den offentliga ekonomin, säger Adlercreutz. 

Finlands specialproblem, den höga arbetslösheten i det äldre segmentet av arbetstagare, lyfts även 

upp i rapporten. 

– När det gäller arbetslösheten bland de som är över 55 år kan vi inte slå oss för bröstet. Det är 

synd att arbetsmarknadsparterna inte kom till en gemensam syn i frågan och nu är det upp till 

regeringen att fatta beslut. Det system vi har idag leder otvetydigt till åldersdiskriminering och 

ojämlikhet. När vi uppehåller incitament till att inte hålla kvar de äldre i arbete, att inte satsa på 

dem, skjuter vi oss själva i foten.  

I OECD-rapporten efterlyses också en mer flexibel arbetsmarknad. Adlercreutz vill se reformer 

som ökar flexibiliteten. 

– Vi har demografiska utmaningar och en styv arbetsmarknad. För att kunna finansiera 

välfärdsstaten måste vi hålla sysselsättningsgraden så hög som möjlig. Vi behöver en reform som 

möjliggör lokala avtal och som samtidigt stärker förtroendet på arbetsplatsen. Detta kunde ske till 
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exempel genom att ge arbetstagarna en roll i företagens ledning, via exempelvis en styrelseplats. 

Det skulle gagna alla. 

Wickström: Slopa arvs- och gåvoskatten! 

13.12.2020  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att det borde föras en diskussion om arvs- och 

gåvoskatten och dess framtid. Enligt Wickström skulle det här vara framför allt viktigt med tanke 

på generationsväxlingar i företag. Wickström anser också att slopandet av arvs- och gåvoskatten 

skulle ha en positiv effekt med tanke på sysselsättningen. 

-Många företag läggs ner när ägaren beslutar sig för att gå i pension. För att trygga kontinuiteten 

är det viktigt att man på alla sätt underlättar generationsväxlingar för företag, säger Wickström.  

En formulering angående slopandet av arvs- och gåvoskatten finns inte med i befintliga 

regeringsprogrammet. Enligt Wickström är det här dock en helhet som man borde diskutera om i 

regeringen. En av orsakerna är förstås covid19-pandemin som förvärrat läget för flera företag.  

Wickström anser att trots att skrivelsen inte finns med i regeringsprogrammet handlar det här om 

en helhet som kunde ha en positiv effekt på sysselsättningen. 

– Avskaffande av arvs- och gåvoskatten skulle skapa bättre möjligheter för företag att leva vidare. 

Samtidigt kunde vi ersätta den med en skatt i det skede egendomen realiseras via en försäljning. 

Modellen utgår från att det kan vara såväl för bröstarvingar, släktingar eller exempelvis anställda 

som tar över företaget. Det här skulle minska på en av de största riskerna i ett företags existens, 

säger Wickström. 

Bergqvist: Pengar till en ny Rävsundsbro behövs nu! 

14.12.2020  

På måndagen meddelade NTM-centralen om nya begränsningar på Rävsundsbron i Pargas, med 

anledning av brons dåliga skick. I nuläget är fartbegränsningen 70 km/h och bara ett tungt 

fordon i gången tillåts köra över bron. Den nya hastighetsbegränsningen kommer att vara 50 

km/h och restriktionerna för tunga fordon kvarstår. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) ser 

mycket allvarligt på NTM-centralens begränsningar. 

– Det här bevisar att bron är i ytterst dåligt skick och måste ersättas så fort det bara är möjligt. 

Tyvärr måste vi förbereda oss på att dessa begränsningar är i kraft ända tills vi får en ny bro. I 

värsta fall kommer vi att se ytterligare begränsningar, säger Bergqvist. 

Planeringen av en ny bro är i slutskedet och förväntas bli klar under 2021. Efter det kan en ny 

bro börja byggas och själva byggandet beräknas ta tre år. Den nuvarande brons livslängd 

uppskattas ta slut år 2025. 

– Vi behöver pengar till en ny Rävsundsbro så fort som möjligt! Det här är vår enda väg till 

fastlandet. Om bron tas ur bruk står över 15 000 personer och 1 300 företag utan någon form av 

förbindelse till fastlandet och en viktig förbindelse till Åland skulle brytas. På 48 timmar skulle en 

stor del av byggarbetsplatserna i södra Finland stanna då de inte får byggmaterial från Pargas, 

säger Bergqvist. 

Rehn-Kivi: Vårdreformen är en satsning på välfärden 
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14.12.2020 

Riksdagen har idag fört remissdebatt om förslaget till reform av social- och hälsovården i Finland. 

I svenska riksdagsgruppens gruppanförande underströk riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi att 

reformen fortfarande behövs för att trygga fungerande vårdkedjor och för att patienten ska 

kunna få rätt vård i rätt tid. 

– Patientens möjlighet att genast få rätt vård kommer att förbättras då bredden på sakkunskapen 

ökar i och med att social- och hälsosidan är under samma tak och specialsjukvården i samma 

organisation, säger Rehn-Kivi. 

I gruppanförandet lyfte Rehn-Kivi också upp finansieringsmodellen som nu ändrats i den 

riktning som SFP förutsatt. Det läggs mera vikt vid finansieringen av tvåspråkig service samt vid 

främjande av hälsa och välfärd. 

– Finansieringsmodellen är fortfarande behovsbaserad, men beaktar nu bättre de 

välfärdsområden som har en friskare befolkning. SFP har hela tiden understrukit att tvåspråkiga 

områden, större städer och tillväxtcentra har egna, annorlunda behov som inte får negligeras, 

säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi poängterade också att den särlösning som nu föreslås för Nyland behövs för att trygga 

närdemokratin och medborgarnas påverkningsmöjligheter. 

– Alla kommuner i Nyland har gett sitt understöd för modellen där Nyland delas in i fem 

välfärdsområden. Särlösningen kommer att göra det lättare att hantera beredningen och 

genomförandet av reformen i hela Nyland, säger Rehn-Kivi. 

Bergqvist: Vårdreformen måste prioritera gott ledarskap och jämlik vård! 

14.12.2020 

På måndagen förde riksdagen remissdebatt om regeringens förslag till social- och 

hälsovårdsreform. Riksdagsledamot och SFP:s viceordförande Sandra Bergqvist understöder 

regeringens lagförslag och poängterar att det behövs förändringar för att vi även i framtiden ska 

få så bra vård som möjligt, oberoende av var i Finland vi bor. 

– Vi behöver nu också fokusera på bättre ledarskap inom vården. Det här behövs för att locka 

fler att jobba inom vården, att ta tillvara den kompetens som finns och att få våra vårdare att orka 

och känna sig uppskattade. För att kunna erbjuda en god vård behövs kunnig personal och gott 

ledarskap, säger Bergqvist. 

Målet med vårdreformen är en jämlik vård för alla och Bergqvist poängterar att vården inte 

behöver utformas exakt likadant i hela landet. Tillgången till vård måste ändå tryggas både i städer 

och på glesbygden.  

– Det är viktigt att det finns vårdtjänster i alla delar av landet. En kombination av digitala tjänster, 

nytänkande och vårdande händer kan till och med skapa nya möjligheter för alla, säger Bergqvist. 

Bergqvist om statsbudgeten 2021: Satsa på Åboregionen som sjöfartsstad, 

innovationskluster och läkemedelscentrum! 

15.12.2020 
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Statsbudgeten 2021 behandlades i riksdagen på tisdagen. Riksdagsledamot Sandra Bergqvist (SFP) 

välkomnar regeringens klimatsatsningar och framtidsinvesteringar i statsbudgeten. 

– Vi behöver nu ett stimulerande budgetpaket för att hålla igång ekonomin och skapa nya 

arbetsplatser. Satsningarna på högskolor, forskning och innovationer är viktiga för att främja 

kunnandet i vårt land och för att främja omställningen till ett mer koldioxidsnålt samhälle, säger 

Bergqvist. 

Både i klimatarbetet och i att främja innovationer betonar Bergqvist de olika regionernas styrkor 

och behovet i att främja de kluster som redan finns. 

– Den finska varvs- och sjöfartsindustrin är stark i Egentliga Finland. Det finns också goda 

förutsättningar för innovationskultur och främjandet av klimatsmarta lösningar i Åboregionen. 

Åbo är dessutom centrum för läkemedelsutveckling i Finland.  Vi behöver identifiera styrkorna i 

regionerna och ge dem utrymme att utvecklas, säger Bergqvist. 

Thomas Blomqvist: Företagare som bedriver gårdsturism kan få ökat coronastöd 

17.12.2020 

Statsrådet beslöt i dag om att ändra förordningen om temporärt understöd till företag på 

landsbygden. Det här gäller företag vilka till exempel driver gårdsturism som ekonomiskt 

drabbats av coronakrisen. Förordningen är i kraft till slutet av juni 2021. 

– Regeringen har tidigare beslutat att höja det så kallade coronastödet som direkt berör själva 

primärnäringarna och det som berör fiskerinäringen. Jag är mycket glad att regeringen nu åtgärdat 

en brist som vi påtalat och att vi nu kunde komplettera det här beslutet så att också de som 

bedriver gårdsturism kan få stöd, säger Thomas Blomqvist minister för nordiskt samarbete och 

jämställdhet. 

–  Gårdsturismen  har drabbats hårt av pandemin då fester, bröllop och gruppresor i landet 

inhiberats. Det tidigare maximala stödet var 10 000 € men höjs nu till 80 000 €, konstaterar 

minister Blomqvist. 

– Det känns bra att vi på ett avgörande sätt kunde bidra till att familjer, som har 

landsbygdsföretag vilka bedriver gårdsturism, med större tillförsikt kan inleda det nya året, säger 

Thomas Blomqvist. 

Adlercreutz om slopande av pensionsslussen: Viktigt steg för att höja 

sysselsättningsgraden för äldre 

17.12.2020  

Regeringen har i dag bestämt att slopa den så kallade pensionsslussen för att främja 

sysselsättningen för äldre arbetstagare över 55 år. Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders 

Adlercreutz är mycket nöjd. 

– Det här är en lösning som alla vinner på. Enligt kalkylerna leder detta till 10 300 nya sysselsatta 

samtidigt som det stärker den offentliga ekonomin med 165 miljoner euro. Det här är en stor sak, 

ett stort framsteg och en reform som kommer att ha en stor positiv effekt. Inte genast, men på 

sikt, säger Adlercreutz. 



97 
 

Med pensionsslussen avses äldre arbetslösas rätt att få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar 

efter det att maximitiden 500 dagar har gått ut. Enligt Adlercreutz har detta system i praktiken 

blivit diskriminerande mot äldre arbetstagare. 

– Det har skapat ett väntevärde för att äldre anställda är en grupp som man så snabbt som möjligt 

borde slussa ut i pension. Det här vill vi bli av med, och nu blir vi av med det, säger Adlercreutz. 

Han är nöjd med att regeringen gör precis som den lovat. Eftersom arbetsmarknadsparterna inte 

lyckades enas om ett paket som stärker sysselsättningen för äldre, tog regeringen nu de besluten. 

Samtidigt som pensionsslussen slopas, har regeringen bestämt att stödja arbetstagare över 55 år 

genom att förbättra omställningsskyddet. 

– Det är klart att vi måste bygga upp en helhet. Vi skapar stödmekanismer, som ger möjlighet till 

utbildning och omskolning. Genom att förvärvsinkomstavdraget höjs för dem som har fyllt 60 år, 

får de äldre också en välkommen skattelättnad, säger Adlercreutz. 

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson minister i 2 000 dagar. 

18.12.2020 

SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag varit minister i 2 000 

dagar. 

SFP:s partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson har i dag varit minister i 2 000 

dagar. 

Henriksson inledde sin ministerkarriär i regeringen Katainen i juni 2011. Därefter fortsatte hon 

som justitieminister i Stubbs regering. 

I juni 2019 utnämndes Henriksson till justitieminister i regeringen Rinne och fortsätter i samma 

uppdrag i regeringen Marin. 

– Jag är oerhört tacksam att jag fått förtroendet att tjäna folket och fosterlandet. Det är en stor 

ära att få använda sin tid för finländarnas bästa, säger Henriksson. 

Henriksson har varit justitieminister den fjärde längsta tiden efter Christoffer Taxell, Johannes 

Koskinen och Matti Louekoski 

Wickström: Stärk företagarnas socialskydd! 

30.12.2020  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström hoppas att företagarnas socialskydd stärks. Enligt 

Wickström har coronakrisen konkret bevisat vikten av just detta. 

-Största delen av företagen i Finland är enmansföretag eller små företag. I dagens läge kan man 

försäkra sig mot arbetslöshet på basis av antingen löneinkomster eller företagsinkomster. De som 

växlar mellan att vara företagare och arbetstagare hamnar lätt i kläm utan något 

arbetslöshetsskydd alls, säger Wickström. 

Inom ramen för regeringsprogrammet har man kommit överens om att se över vårt socialskydd. 

Enligt Wickström måste man i den helheten beakta företagarnas situation. 

-Inom SFP vill vi skapa ett system, en kombinationsförsäkring, där samma 

arbetslöshetsförsäkring gäller för både företagare och löntagare. Vi vill också utveckla ett 
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avbytarsystem för ensamföretagare för att trygga deras företags fortsatta 

verksamhetsförutsättningar vid föräldraskap. Enligt min mening måste vi på alla sätt se till att vi 

kan stärka företagarnas sociala trygghet, säger Wickström 

JANUARI 

Nils Torvalds efterlyser mer öppenhet om vaccinen 

07.01.2021  

Forskarna har tagit fram vaccin mot Covid-19 i en glädjande rask takt jämfört med vad som är 

normalt inom vaccinforskningen. De första vaccineringarna har gjorts under julhelgen både i 

Finland och i Europa, dock i väldigt liten skala. EU:s läkemedelsmyndighet (European Medicines 

Agency, EMA) är den instans som rekommenderar vaccin för Europeiska kommissionen, som 

sedan beslutar om försäljningstillstånd.  

– Europeiska unionen vill garantera alla EU-medborgare lika rätt till vaccin oberoende av 

medlemsstat och därför beslutade EU med gemensamma krafter inskaffa vaccin mot Covid-19. 

Detta kan ha fördröjt distributionen av vaccinet, men det är viktigt att vi gör det här tillsammans i 

kampen mot coronan, konstaterar Nils Torvalds.  

– Det är dags för Europeiska kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten att 

kommunicera bättre, förklara mer och ta itu med medborgarnas oro och bekämpa felaktig 

information. Det finns många öppna frågor om vaccinens godkännande, produktion och lagring, 

säger Nils Torvalds. 

– Det är mycket viktigt att medborgarna har kännedom om hur effektivt vaccinet är och 

processen för godkännande av det, samt när vi realistiskt sett kan förvänta oss att få vaccinet och 

under vilka förutsättningar, fortsätter Torvalds. 

Stella Kyriakides, kommissionären med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, har inbjudits till 

Europaparlamentets miljöutskott för att svara på frågor om vaccinet, om bland annat om 

försäljningstillstånd, tidtabeller och logistik.  

– Öppenhet och förmåga att kommunicera i ett så viktigt ärende som gäller alla medborgare är 

ytterst viktigt. Bristen på öppenhet väcker misstro och frustration i våra medlemsländer, 

konstaterar Nils Torvalds. 

Wickström orolig för den höga arbetslösheten bland unga 

09.01.2021  

Arbetslösheten bland unga har ökat explosionsartat den senaste tiden. Ungdomsarbetslösheten 

fördubblades under våren 2020 och den har vuxit snabbare än arbetslösheten i medeltal. Orsaken 

är den rådande coronapandemin. Enligt färsk statistik från Helsingfors stad har arbetslösheten i 

Helsingfors år 2020 ökat som mest med 111 procent bland unga under 25 år och med 96 % 

bland unga mellan 25-29, jämfört med år 2019. 

-Det ökande antalet arbetslösa unga oroar mig. Allt fler unga hamnar idag i en ekonomiskt svår 

situation. Unga med trängd ekonomi riskerar utslagning. Ungdomsarbetslösheten är ett problem 

vi måste ta itu med, säger SFP:s vice ordförande Henrik Wickström 
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Wickström påpekar att om man inte får arbetserfarenhet som ung blir det svårare att ta sig in på 

arbetsmarknaden. Praktikperioder, sommarjobb och jobb vid sidan av studierna är viktiga för 

unga med tanke på karriären.  

-Att gå miste om relevant arbetserfarenhet kan slå tillbaka mot den enskilda unga i framtiden men 

även mot hela samhället. Coronaviruset har redan satt stora spår i vår ekonomi och vi har inte råd 

att förlora en hel generation till följd av den. Finland behöver fler sysselsatta i framtiden, inte 

färre, säger Wickström. 

Wickström påminner också om att osäkerheten på arbetsmarknaden tär på flera ungas psykiska 

välmående. 

Wickström är glad att regeringen förra året fattat beslut om att skapa förutsättningar för minst 31 

000 nya arbetstillfällen. Samtidigt har regeringen även höjt sitt sysselsättningsmål till 80 000. 

Regeringen har även riktat medel till den så kallade navigatorverksamheten som hjälper unga in i 

arbetslivet. Verksamheten ska fungera i hela landet, även på svenska, påpekar Wickström. 

-Det kommer att krävas ytterligare olika åtgärder. I flera kommuner inleds nu kommunförsök 

gällande sysselsättningstjänsterna. Jag hoppas att man även kunde öka antalet studieplatser vilket 

förstås kräver anslag. Det är även viktigt att det finns sommarjobb tillgängliga nästa sommar. Här 

har den offentliga sektorn en viktig roll. Företagen måste i tid få klara besked för att kunna 

förbereda sig inför sommarsäsongen, säger Wickström. 

Henriksson och Bergqvist: Näringslivet behöver fungerande förbindelser 

19.01.2021  

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och riksdagsledamot Sandra 

Bergqvist besökte i dag Kimitoön. På dagens agenda var bland annat besök till Salmonfarm i 

Kasnäs samt ett möte med Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén och Kimitoöns tf. 

kommundirektör Erika Strandberg. 

Henriksson och Bergqvist säger att fungerande förbindelser är oerhört viktiga för skärgårdens 

livskraft, företagsamhet och näringslivets utveckling.  

– Jag efterlyser en mycket snabb lösning för ett nybygge av Rävsundsbron, vars livslängd håller 

på att ta slut. Utan den enda vägförbindelsen till fastlandet sitter över 15 000 personer och 1 300 

företag fast. Bland dem Finnsementtis fabrik som från Pargas levererar cement till en stor del av 

alla byggen i södra Finland. Det är mycket som stannar direkt om bron inte kan ta tunga 

transporter, säger Henriksson.  

I fjol arbetade Svenska folkpartiet hårt med att få fram medel till planeringen av Pargasleden, som 

är ett viktigt projekt för hela skärgården.  

– Det är viktigt att planeringen nu snart blir klar. Leden är livsviktig för såväl inflyttning som 

industri. Pargasleden har, liksom Rävsundsbron, stor betydelse för bland annat byggnadsindustrin 

i hela södra Finland, säger Henriksson. 

Lokala satsningar på inflyttning och distansarbete ger resultat 

– Kimitoön har under coronaåret gjort en hel del lyckade lokala åtgärder som dels ökat 

inflyttningen och dels förbättrat nätförbindelserna i kommunen. Lösningen att allokera om 
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resurser från evenemang till inflyttningsåtgärder resulterade i upp till 50 nya invånare per månad, 

och kampanjen fortsätter, säger Bergqvist.  

– I fjärde tilläggsbudgeten finns det skrivningar om möjlig finansiering för skärgårdens 

lättrafikleder. Det här skulle kunna gynna både Pargas och Kimitoön, avslutar Bergqvist. 

Bergqvist: De finska yrkesfiskarna behövs 

19.01.2021  

Riksdagsledamot Sandra Bergqvist besökte under tisdagen Salmonfarm i Kasnäs i Kimitoön. 

Bergqvist vill se en livskraftig och hållbar fiskerinäring i Finland även framöver. 

Intresset för matens ursprung och uppskattningen för närproducerade livsmedel, liksom 

närfångad fisk, har ökat i Finland under de senaste åren. Tillgången till närfisk är dock otillräcklig 

för att tillfredsställa konsumenternas behov. 

– Regeringen utarbetar som bäst ett program vars mål är att främja konsumtionen av inhemsk 

fisk. Målet med programmet är att fördubbla användningen av inhemsk fisk. En ökad 

konsumtion av inhemsk fisk skapar fler arbetstillfällen och fiskarna får därmed bättre 

verksamhetsförutsättningar. Samtidigt förbättrar det människors hälsa och minskar matens 

klimatpåverkan och miljöavtryck, säger Bergqvist 

Under de senaste åren har många fiskare slutat. Bergqvist betonar vikten av att säkerställa 

yrkesfiskarnas förutsättningar att kunna utöva sin näring.  

– Precis som det föreslås i det nya programmet för främjande av inhemsk fisk behöver vi ge 

fiskeriföretagen stöd för att kunna utveckla sin verksamhet. Generationsväxlingar och nya 

företagares etablering i branschen måste också underlättas. Det är också viktigt att definiera och 

främja användningen av Östersjöfoder i vattenbruket, säger Bergqvist. 

Norrback: Oproportionerlig skövling av skog vid vindkraftsbyggen 

20.01.2021  

Riksdagsledamot Anders Norrback har lämnat in ett skriftligt spörsmål om skövlingen av skog i 

samband med byggandet av vindkraftsparker. 

– Då nya vindkraftsparker byggs på landområden skövlas mycket skogsområden. Skövling av 

skog kommer att förekomma men onödigt många träd fälls då elöverföringsledningar dras från 

flera olika bolag till parkerna, säger Norrback. 

Byggandet av vindkraftsparker kommer att öka i framtiden, vilket är i linje med Finlands mål om 

att övergå från fossila till förnybara energikällor. Det är därför viktigt att fästa uppmärksamhet på 

miljöeffekterna som tillkommer då vindkraftsparker byggs i framtiden. Norrback vill i sitt 

spörsmål lyfta fram problemet med att elbolagen inte tvingats samarbeta kring byggandet av 

elöverföringsledningar.  

I sitt spörsmål vill Norrback få veta hur ministeriet tar i beaktande miljöeffekterna av att för all 

framtid förvandla skogen till vägar, kraftlinjegator och vindkraftsparker. Frågan är även om 

elbolagen kunde tvingas använda sig av samma elöverföringsledningar till stamnätet för att inte 

behöva bygga egna ledningar.  
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Ollikainen: Fint att österbottniska kommuner är med i försöket om tvåårig 

förskoleundervisning 

20.01.2021  

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen gläds åt att de österbottniska kommunerna Kronoby, Malax, 

Vasa och Vörå samt Karleby i landskapet Mellersta-Österbotten hör till de kommuner som 

slumpmässigt valts ut till försöket om den tvååriga förskoleundervisningen. Undervisnings- och 

kulturministeriet genomför försöket från och med augusti 2021 till maj 2024. Försöket berör barn 

födda åren 2016 och 2017 i drygt 100 kommuner. Staten täcker de tilläggskostnader som detta 

medför för kommunerna. 

– Det är mycket fint att de österbottniska kommunerna är med. Det är viktigt ur ett 

jämlikhetsperspektiv. Dessutom är det bra att det svenska nu beaktas betydligt bättre. En 

ledstjärna i försöket är forskning och uppföljning, och här måste det även finnas svenskspråkig 

information. Den utvidgade läroplikten är en satsning i slutet av de ungas utbildningsväg, medan 

detta försök är en satsning i början, säger Ollikainen. 

Syftet med försöket är att utveckla och stärka förskoleundervisningens kvalitet och utreda 

kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande 

undervisningen. Samtidigt vill man även utreda familjers serviceval och få information om hur 

tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande. 

– Småbarnspedagogiken lägger grunden för livslångt lärande oberoende av familjebakgrund. Jag 

hoppas att detta försök leder till att fler barn ska få en bättre start på sin utbildningsväg. Med en 

mångsidig och kvalitativ pedagogik sker det för de allra yngsta på ett motiverande sätt genom lek 

och sång, säger Ollikainen. 

Samtliga barn i årskullarna 2016 och 2017 berörs i Malax medan det i ett senare skede kommer 

att slås fast vilka som får vara med i Karleby, Kronoby, Vasa och Vörå. En tredje grupp, till 

vilken bland annat Kaskö och Kristinestad hör, kommer att fungera som jämförelsekommuner. 

Där fortsätter verksamheten som nu, men man kommer att jämföra resultat med kommuner där 

det tvååriga försöket genomförs. 

Torvalds leder invändning om mark- och skoganvändning 

22.01.2021 

I en delegerad akt från oktober 2020, har Europeiska kommissionen föreslagit att 

kompensationen för Finland, som ett särpräglat land med mycket skog, bör begränsas från det 

nuvarande. I likhet med Kyotoavtalet har EU:s förordning för hållbar mark- och 

skoganvändning (LULUCF) hittills beaktat skogarnas inverkan på kolsänkan, genom att 

tilldela Finland en kompensation på 10 miljoner ton koldioxid i all markanvändning. 

Kommissionens delegerade akt tar inte i beaktande den överenskomna kompensationen. 

För att förbereda ärendet i Europaparlamentet, ligger den delegerade akten nu hos utskottet för 

miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. En av de finländska ledamöterna i utskottet, 

Europaparlamentariker och koordinator för miljöutskottet, Nils Torvalds (SFP/Renew), leder 

invändningen mot akten. 
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– Europeiska rådet har i tidigare förhandlingar gjort det tydligt att Finland kan utnyttja 

bestämmelsen för alla markkategorier. Kommissionen överträder nu sina befogenheter genom att 

driva fram ett förändringskrav som går emot lagstiftarnas vilja, påpekar Torvalds. 

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet behandlar ärendet 26-

27.1. 

Ollikainen: Alla barn har rätt till en trygg skolgång 

26.01.2021 

Många grova fall av mobbning och våld bland unga har uppdagats sedan hösten och detta har 

varit ett hett diskussionsämne. Bland annat till följd av detta lanserade undervisnings- och 

kulturministeriet idag tillsammans med justitieministeriet, inrikesministeriet och social- 

hälsovårdsministeriet ett åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier i 

skolor och läroanstalter. 

– Mobbning är som ett ogräs som ställer det till stora bekymmer  om man inte vårdar det. Tyvärr 

har mobbningen på flera nivåer rotat sig i samhället och skapar även mycket psykisk ohälsa. Det 

berör alla åldrar men speciellt utsatta är barn i skolåldern, och allt oftare äger mobbningen rum på 

nätet. Här krävs ett samarbete mellan olika sektorer och myndigheter för att nå det bästa 

resultatet på gräsrotsnivå, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i kulturutskottet. 

Åtgärdsprogrammets målsättning är att garantera att varje barn och ungdom kan få en trygg 

skolgång utan att vara rädda för våld, marginalisering eller mobbning. I programmet strävar man 

att ingripa i problem redan från tidig ålder genom småbarnspedagogiken. Personal i skolor och 

daghem kommer att få utökat stöd i arbetet, och fokus kommer bland annat att läggas på 

brottslighet bland ungdomsgäng. 

– Brottslighet bland ungdomsgäng är ett oroväckande fenomen som blivit allt vanligare. 

Ungdomsarbete är ett otroligt betydelsefullt förebyggande arbete och en viktig del av 

åtgärdsprogrammet, säger Ollikainen. 

I åtgärdsprogrammet beaktas även koronapandemins följder och den ökade skolfrånvaron bland 

barn och unga. Programmet kommer att sträva till att förebygga bortfall och marginalisering av 

unga i skolålder. 

 

 

 

Henriksson och Blomqvist: Sysselsättningen ska vara i fokus 

27.01.2021  

SFP:s ministrar, justitieminister och partiordförande Anna-Maja Henriksson och minister för 

nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte Karleby igår och träffade bland 

annat representanter för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite och 

Karleby stad. 

– I Mellersta Österbotten har Soite redan förenat specialsjukvård, socialvård och hälsovård under 

ett och samma tak. Jag är glad över att regeringen fattat beslut som innebär att verksamheten på 
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Centralsjukhuset i Karleby kan fortsätta obehindrat. De tidigare farhågorna om att bland annat 

kirurgin skulle drabbas hårt, har nu motats i grind, säger Anna-Maja Henriksson. 

– Vårdreformen kommer och i Mellersta Österbotten är man nu väl förberedda, säger 

Henriksson.  

Hon betonar att Kronobyborna också i framtiden obehindrat ska kunna få sin specialsjukvård i 

Karleby.  

Under sitt besök diskuterade ministrarna också regeringens arbete under den första halvan av 

regeringsperioden.  

– Med facit på hand har vi lyckats mycket bra både som regering och som parti. Det går inte att 

sticka under stol med att coronakrisen försvårat arbetet med regeringsprogrammet, men vi har 

redan lyckats förverkliga flera av de planerade åtgärderna, säger Henriksson. 

– Bland annat har vi sänkt industrins elskatt till miniminivå, tryggat fulljour för Vasa 

centralsjukhus, sett till att Svenska teatern blir nationell huvudscen, sett till att de  språkliga 

rättigheterna nu beaktas bättre i förslaget till social- och hälsovårdsreform samt påbörjat arbetet 

med den förnyade nationalspråkstrategin. För att inte tala om många viktiga infrastrukturprojekt 

runtom i landet, fortsätter Henriksson.  

Sysselsättningen ska vara i fokus 

Inför den kommande halvtidsrian poängterar Henriksson och Blomqvist vikten av att uppnå de 

sysselsättningsmål som regeringen fastslagit. 

– Vi har sagt att vi ska fatta beslut för att nå upp till 80 000 nya arbetstillfällen. Beslutet om 

avskaffande av pensionsslussen i december var viktigt . Det var ett centralt steg, men nu behövs 

en fortsättning för att målet ska nås, säger Blomqvist. 

– Nu är det viktigt att alla tänkbara förslag hålls på bordet och inte utesluts på förhand.  En 

ordentlig höjning av hushållsavdraget är en av de åtgärder vi ännu måste granska noggrannare. 

Här är det viktigt att också utvärdera erfarenheterna från vårt västra grannland Sverige, säger 

Henriksson. 

På grund av coronakrisen ökade arbetslösheten i Finland. I november 2020 fanns det 27 000 fler 

arbetslösa i landet jämfört med året innan.  

– Trots att Finlands ekonomi klarat coronakrisen bättre än många andra länder, är det viktigt att 

inse hur stor effekt krisen har på våra företag och arbetsplatser. Regeringen kommer att göra sitt 

yttersta för att vi ska klara oss ur detta helskinnade, säger Blomqvist. 

 

FEBRUARI 

Adlercreutz omvald till gruppledare 

02.02.2021 

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz från Kyrkslätt har återvalts till gruppordförande för 

Svenska riksdagsgruppen. 
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Till gruppens första viceordförande valdes Ålands riksdagsledamot Mats Löfström och till andra 

viceordförande riksdagsledamot Sandra Bergqvist från Pargas. 

Det blev återval över hela linjen. Samma trio har lett SFP-gruppen sedan 2019. Adlercreutz är 

glad för förtroendet. 

– Att leda gruppen är ett privilegium som jag är tacksam för. Riksdagen har åter ett utmanande år 

framför sig. Vi ska ta landet ut ur den epidemiologiska krisen och samtidigt få ekonomin på fötter 

igen. I det här arbetet har vår riksdagsgrupp en stor och viktig uppgift, säger Adlercreutz. 

Bergqvist: Fungerande tvåspråkighet ska vara utgångspunkten inom vården 

04.02.2021  

I torsdagens (4.2) Åbo Underrättelser kan man läsa om hur telefonsvararen vid ÅUCS:s 

röntgenavdelning inte längre pratar svenska. Riksdagsledamot och Folktingets ordförande Sandra 

Bergqvist (SFP) anser att utgångspunkten borde vara att servicen fungerar på både finska och 

svenska. 

– Jag hoppas det här är ett beslut som kan rättas till. En fungerande tvåspråkighet ska vara en 

självklarhet inom vården och det är extra viktigt just nu då sjukvårdsdistrikten jobbar med att 

bygga upp de nya välfärdsområdena, säger Bergqvist.  

Till ÅUCS specialupptagningsområde hör inte bara Egentliga Finland, utan också Österbotten 

och Åland. Det här innebär att man vid ÅUCS betjänar ca 150 000 svenskspråkiga. 

– För att vi ska kunna tala om en god och jämlik vård måste språket tas i beaktande från första 

början. Hela vårdkedjan ska fungera också på svenska, det gäller från det första telefonsamtalet 

till det sista kontrollbesöket, säger Bergqvist.  

Rehn-Kivi om smittskyddslagen: Barns och ungas välmående ska alltid gå först 

04.02.2021 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag fått klart sitt betänkande om en temporär 

ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagändringen stiftas till följd av covid-19-epidemin 

och för att ge kommuner och regionförvaltningscentraler större befogenheter att snabbt kunna 

reagera med begränsningar ifall läget kräver det. Syftet med lagen är att förhindra en ohållbar 

smittspridning så effektivt som möjligt. Riksdagsledamot och medlem i social- och 

hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) är nöjd över resultatet. 

– Jag är glad över att vi nått ett resultat i utskottet, som tar fasta på barns och ungas rättigheter 

och att en begränsning av deras möjligheter till fritidsverksamhet och hobbyer alltid måste vara 

en sistahandsåtgärd. Också all motion och idrott som sker utomhus avskiljdes från 

begränsningarna, vilket känns speciellt viktigt nu inför skolornas sportlov denna snöiga vinter. 

Inte heller djurparker får stängas förutom de delar som är inomhus. I behandlingen har vi fäst 

uppmärksamhet speciellt till barnens helhetsvälmående, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi poängterar att alla beslut om strängare restriktioner eller avstängning av verksamhet 

både i utrymmen, trafikmedel och tex i nöjesparker måste föregås av andra åtgärder för att stävja 

spridningen av viruset, såsom handhygien, tillräckliga avstånd, munskydd eller maximiantal 

personer som träffas. Bara ifall dessa åtgärder inte visar sig vara tillräckliga kan man kommun- 
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eller regionvis gå över till striktare begränsningar utgående från de kriterier som nämns i 

betänkandet. 

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande, i vilket man också gjort en strykning av en paragraf i 

det ursprungliga lagförslaget, som enligt grundlagsutskottet var problematisk och ansågs ge 

regionförvaltningscentralerna befogenheter som nu finns i beredskapslagen, kommer till första 

behandling i plenum nästa vecka. I betänkandet ingår även en kläm som förutsätter en snabb 

utredning av hur privata aktörers inkomstbortfall ska ersättas ifall de lider av avstängning i mer än 

14 dagar. 

– Lagen om smittsamma sjukdomar är ett verktyg som ger det möjligt att snabbt kunna reagera i 

ett läge då viruset sprider sig oroväckande och andra åtgärder inte hjälper. Jag hoppas ändå att vi 

inte ska behöva ta i användning de nya paragraferna och försöker hindra spridningen med 

hänsynstagande av andra genom vårt egna beteende, säger Rehn-Kivi. 

Henriksson: Samerna måste tas med i klimatarbetet 

06.02.2021  

Bland de första beslut Joe Biden gjorde efter att han svurits in som USA:s president i januari var 

USA:s återgång till Parisavtalet. I och med det blev det globala klimatarbetet genast betydligt 

enklare. I Finland förnyas klimatlagen som bäst. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-

Maja Henriksson betonar att ursprungsfolket samerna måste tas med i klimatarbetet. 

– Samerna har alltid levt nära naturen och på naturens villkor. Det betyder samtidigt ett hållbart 

liv som respekterar miljön. Ändå hotas deras kultur och traditionella näringar, speciellt fiske och 

renskötsel, av klimatförändringen. Därför är det centralt att arbetet mot klimatförändringen 

beaktar samerna och deras möjligheter att upprätthålla och utveckla sitt sätt att leva och sin 

kultur, säger Henriksson. 

– Det vore också skäl att grunda en samisk miljöpanel, så att ursprungsfolkets synpunkter och 

kunskap kan beaktas bättre i arbetet mot klimatfördänringen.  

För samerna handlar klimatförändringen också om mänskliga rättigheter och statliga åtgärder mot 

klimatförändringen som kommer vid rätt tidpunkt för samerna.  

– Samernas grundlagsenliga rättigheter att upprätthålla sitt språk och sin kultur, vilka Finland i 

internationella avtal förbundit sig till att följa, förverkligas ibland dåligt till exempel av 

kommunerna. Markanvändningslösningar kan försämra renskötselns lönsamhet, eftersom 

betesmarkerna minskar i och med markanvändning. Också då markanvändnings- och 

byggnadslagen förnyas ska samverkan med samerna betonas och deras åsikter beaktas, säger 

Henriksson.  

Adlercreutz välkomnar ny professur i ägarskap: Synsättet på ägande är i radikal 

förändring 

08.02.2021  

 

Ett starkt finländskt ägande kräver kapital men också kunskap om samhället. Det handlar inte 

bara om att hantera kapitalet, utan i allt högre grad också om att hantera dess inverkan på 



106 
 

samhället, säger Anders Adlercreutz, ordförande för Svenska riksdagsgruppen, om den nya 

professuren i ägarskap som med hjälp av privata donationer inrättas vid Aalto-universitetet. 

– Ägandet har flera aspekter. I takt med att Milton Friedmans tes om företagens främsta syfte, 

aktieavkastning framför allt annat, minskar i värde stiger andra faktorer fram: ägaren förväntas 

bära ett allt större socialt ansvar i och med att våra utmaningar också globaliseras. Ägandet har 

inte bara ett ekonomiskt avtryck utan också ett socialt och ekologiskt avtryck. Det här ser jag som 

ett viktigt forskningsområde för den kommande professuren, säger Adlercreutz. 

– Det är fråga om en unik satsning, också i globalt hänseende. I en allt mer global värld där 

kapital och företag byter ägare i snabb takt är ägandets natur och i synnerhet företagsägandets 

natur i snabb förändring. Det här är en professur som svarar på ett konkret behov. 

– I Finland har vi länge fått se hur våra nya företag ofta i ett tidigt skede köps upp av utländska 

aktörer. Det är ett tveeggat svärd. Det är alltid bra när finländska företag hittar investerare, men 

samtidigt hoppas jag att man via denna professur kan ta fram forskning som stärker våra företag 

och hjälper dem i den internationella konkurrensen. Att den kunde hjälpa att öka volymen av 

företag som ser Finland som sitt långsiktiga hem och oss politiker att fatta beslut som stöder 

denna utveckling. 

Rekryteringen har inletts och målsättningen är att den nya professorn ska kunna påbörja sitt 

arbete senast i början av år 2022. 

Adlercreutz i öppningsdebatten: Viktigt med fortsatt starka sysselsättande åtgärder 

09.02.2021 

– Vi kan vara nöjda med mellanbetyget för Finlands hantering av coronakrisen. Vi är också på 

rätt väg gällande sysselsättningspolitiken. Redan nu har denna regering – trots att vi samtidigt 

skött en epidemiologisk och ekonomisk kris – gjort lika betydande sysselsättningsåtgärder som 

den föregående regeringen under hela sin period. 

Det betonade Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz i riksdagens 

öppningsdebatt idag. 

– Denna regering har gjort flera betydande strukturella reformer som vi ser resultaten av i år. Vi 

har förlängt läroplikten, återinfört subjektiv rätt till småbarnspedagogik och fattat beslut om flera 

konkreta sysselsättningsåtgärder, till exempel slopandet av pensionsslussen. Dessa är viktiga 

reformer, säger Adlercreutz. 

– I en situation där den internationella konjunkturen är svår att förutspå är det emellertid 

väsentligt att vi själva gör allt vad vi kan för att säkerställa en konkurrenskraftig ekonomi.  I 

regeringens kommande halvtidsgransking vill SFP lyfta fram lokala avtal och en utvidgning av 

hushållsavdraget. Vi vill också förbättra sysselsättningstjänsterna och se över det 

inkomstrelaterade arbetslöshetsunderstödet. 

I årsskiftet tog Finland över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Adlercreutz betonar 

vikten av det nordiska samarbetet trots de rådande coronabegränsningarna. 

– Det är lika viktigt som förut att människor och företag kan verka fritt inom Norden och att vi 

tillsammans med våra grannar hanterar gemensamma utmaningar, som till exempel klimatkrisen. 

Under Finlands ordförandeskap måste vi stärka världens bästa gemenskap, världens starkaste 

regionbrand. 
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Henriksson: Finland behöver en tydlig stadspolitik 

09.02.2021 

Svenska folkpartiet lanserade i dag sitt stadspolitiska program. I programmet framhäver partiet 

behovet av mångsidig och tydlig stadspolitik, och värnar om alla städer i Finland, oberoende 

storlek. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att Finland behöver 

både starka stadsregioner och en levande landsbygd. 

– I vårt stadspolitiska program lyfter vi fram städernas betydelse för hela Finlands ekonomi, 

tillväxt och sysselsättning. Vi betonar också vikten av att städerna är trivsamma och trygga för alla 

invånare som bor där. Fungerande infrastruktur, så som flygfält, hamnar och järnvägar, är i 

nyckelroll för ett framgångsrikt näringsliv. Också här är ett gott samarbete mellan staten, städerna 

och näringslivet viktigt, säger Henriksson.  

– I många städer är bristen på kunnig arbetskraft en stor utmaning. Därför vill vi att 

behovsprövningen av utländsk arbetskraft slopas. Tillståndsprocesserna borde inte heller ta mer 

än en månad. För att Finland ska vara ett attraktivt alternativ för utländska experter och deras 

familjer måste det finnas internationella skolor och daghem i städerna. 

Henriksson påpekar att det behövs en fungerande svensk förvaltning och bättre koordinering av 

serviceutbudet för att trygga den svenskspråkiga servicen för invånarna i huvudstadsregionen. 

SFP efterlyser en strategi för den svenska servicen i huvudstadsregionen. 

– Olika evenemang och tillställningar är en viktig del av stadslivet och gemenskapen i städerna. 

Just nu är det inte aktuellt att ordna olika fysiska evenemang, men då läget igen tillåter tycker vi 

att både kommersiella och icke-kommersiella aktörer ska ha möjlighet att arrangera tillställningar 

utan onödig byråkrati, säger Henriksson.  

Regeringsprogrammet fastslår att Finland ska vara klimatneutralt år 2035. SFP vill att Finlands 

städer ska vara klimatneutrala redan år 2030. 

– Vi är alltid steget före. Men för att vi ska nå detta mål måste samarbetet mellan staten och 

städerna fungera bra. Det ska vara lätt att göra klimatmässigt hållbara val i vardagen, gällande allt 

från konsumtion, återvinning och återanvändning till att kollektivtrafiken fungerar. Vi vill också 

förnya bilparken genom att främja utsläppssnåla personbilar, exempelvis genom att bygga ut 

laddnings- och distributionsinfrastrukturen, säger Henriksson. 

– Vi eftersträvar också stadsplanering där olika boendeformer blandas inom samma stadsdel. Vi 

vill se mångsidiga boende- och livsmiljöer med ett tillräckligt utbud av hyresbostäder till skälig 

hyresnivå.  

 

Wickström: Den befintliga järnvägsinfrastrukturen bör användas bättre 

09.02.2021  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström anser att den befintliga järnvägsinfrastrukturen kunde 

användas bättre för passagerartrafik.Enligt honom skulle satsningar på den befintliga 

infrastrukturen vara ytterst viktiga med tanke på näringslivet, kommunikationernas framtid och 

den gröna omställningen man vill uppnå inom transportsektorn. 
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– Genom att strategiskt satsa på utvecklandet av den befintliga infrastrukturen kunde vi öka 

kapaciteten för tågtrafik längs med den befintliga järnvägsinfrastrukturen. I den allmänna 

tågdebatten ligger fokuset mycket på de stora banprojekten. Ur ett lönsamhetsperspektiv hoppas 

jag att man skulle fokusera mer på att hur man kunde använda den befintliga infrastrukturen 

bättre, säger Wickström.  

Utvecklandet av Esbostadsbanan ser Wickström positivt på. Därtill upplever han att man t.ex. 

kunde utreda möjligheterna för direkt närtågstrafik i och med Hangö-Hyvingebanans 

elektrifiering.  

Wickström hoppas också på att staten skulle utreda aktiv möjligheterna för att köpa mer tågtrafik.  

-Staten köper årligen en del tågturer direkt av VR. Med tanke på våra klimatmålsättningar samt 

viljan att göra tågtrafiken mer tillgänglig för finländarna vore det smart att köpa mer tågtrafik av 

VR, säger Wickström. 

SFP ordnade ikväll (9.2) en diskussion om trafikpolitiken och dess framtid i Nyland. 

Diskussionen visades på partiets hemsida och Facebooksida.  

 

Norrback: Fel att demonisera EU:s syften 

10.02.2021  

– För Finland är det viktigt med en målmedveten europeisk stimulanspolitik. Detta till följd av att 

pandemin slagit hårt och skapat en helt exceptionell situation. Vår ekonomi är mycket beroende 

av EU:s inre marknad. EU:s återhämtningsinstrument ska ge ny tillväxt och nya jobb framför allt 

inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet. 

Detta betonar Anders Norrback i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande på onsdagen, då 

riksdagen diskuterade EU:s egna medel och återhämtningsfond. 

– Fonden är till för att komma ut ur coronaviruskrisen, så att de ekonomiska följderna kan 

minimeras. Satsningarna som görs med hjälp av återhämtningsfonden kommer entydigt att 

kanaliseras till projekt som bygger upp framtiden. Jag frågar mig om det är ansvarsfull politik som 

oppositionen sysslar med, då man nu går ut och försöker vinna kommunalval genom att 

ifrågasätta eller rent av demonisera EU:s syften. Denna hållning tål inte en kritisk granskning i 

dagsljus, säger Norrback. 

Svenska riksdagsgruppen och SFP har betonat att EU:s återhämtningsfond är en fond som inte 

ska förändra unionens finansieringsstrukturer.  

– Inom ramen för EU:s återhämtningspaket har vi en unik möjlighet att höja finländarnas 

kunskapsnivå. Vi måste se över hur vi i Finland förnyar vår infrastruktur när det gäller forskning 

och innovationer.  Det är viktigt att den gröna omställningen leder till beständiga förändringar i 

de ekonomiska strukturerna och att vi behåller vår konkurrenskraft, säger Norrback. 

Torvalds: Dags att sammanfatta vaccindiskussionen och blicka framåt 

11.02.2021 
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På onsdagen den 10 februari, under Europaparlamentets plenum, hade Europaparlamentarikerna 

möjlighet att diskutera med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om EU-

kommissionens hanterande av vaccinhärvan. 

Kommissionen och dess högsta representant angreps från många håll för att ha misskött sig. 

Speciellt bristen på öppenhet i frågan om vaccinkontrakt samt inblandandet av exportförbud till 

Nordirland (en fråga som innefattar mycket mer än handel mellan Republiken Irland och 

Nordirland) i diskussionen, fick flera Europaparlamentariker att ta till hårda ord. 

Det fanns även de som valde att fokusera på hur vi kan lära oss av misstagen. En av dem var 

SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds. 

– Det är sant att mycket kunde ha gjorts bättre. Speciellt vad gäller öppenhet gentemot de 

folkvalda Europaparlamentarikerna. Men kommissionen och dess ordförande är vid det här laget 

väl medvetna om vad vi Europaparlamentariker tycker i frågan, sade Torvalds i sin taltur. 

Kommissionen hade redan innan onsdagens debatt föreslagit att en s.k. kontaktgrupp skulle 

läggas upp i Europaparlamentet för att säkerställa att informationen i vaccinfrågor i framtiden 

bättre skulle nå parlamentet. Torvalds välkomnar detta initiativ. 

– Det hade varit i allas intresse att kommissionen redan från början skulle ha agerat mer öppet 

med parlamentet. På det sättet kunde vi ha hindrat vissa problem från att ha uppstått. Men nu är 

det dags att lära sig från sina misstag och den föreslagna kontaktgruppen är ett steg i rätt riktning, 

påpekar Torvalds. 

Wickström och Sigfrids: Alla unga bör ha tillgång till mentalvårdstjänster med låg tröskel 

11.02.2021  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida 

Sigfrids vill att ungas psykiska välmående under coronakrisen tas på allvar. De säger att det 

fortsatta epidemiläget har en negativ inverkan på ungas psykiska välmående och att man i 

samhället inte inser allvaret i frågan. Distansstudier, färre sociala kontakter och bortfallet av 

aktiviteter påverkar ungas psykiska välmående drastiskt. 

– De signaler som hörs från skolorna är ytterst oroväckande. För unga är coronakrisen i hög grad 

även en social och ekonomisk kris. Orosmolnen inför framtiden är många för unga just nu. Det 

här kombinerat med studiestressen tär kraftigt på ungas psykiska välmående, säger Wickström 

-Om unga och studerande mår dåligt mår hela samhället dåligt. Det talas hela tiden mycket om att 

höja sysselsättningsgraden, vilket är viktigt, men om vi inte har välmående studerande som tar 

steget ut i arbetslivet kommer vi varken höja sysselsättningsgraden nu eller skapa förutsättningar 

för en hög sysselsättning i framtiden, säger Sigfrids. 

Wickström och Sigfrids vill se konkreta åtgärder för att främja ungas välmående genom att alla 

unga på andra stadiet skulle erbjudas ett besök hos skolkuratorn, precis som det erbjuds besök 

hos hälsovårdaren. Det borde även gälla studiepsykologerna vid högskolorna  

-Det är nu vi konkret bör arbeta för att undvika en stor ökning av problem med psykisk ohälsa 

bland unga. Det är nu det är viktigt att hjälpen finns till på det egna modersmålet. Vi är väl 

medvetna om att det finns resursbrist inom den här sektorn, men varje slant vi idag kan sätta på 

att skapa framtidstro hos unga betalar sig tillbaka till samhället. Vi har inte råd att glömma bort 

den här generationen, betonar Wickström och Sigfrids. 
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Torvalds påminner EU-kommissionen om vattenkraftens roll i EU:s hållbara utveckling 

12.02.2021  

Hur planerar kommissionen att beakta vattenkraftens betydande roll i sina kommande 

energipolitiska initiativ och hur bedömer kommissionen den inhemskt producerade 

vattenkraftens betydelse för att minska EU:s beroende av import av energi? 

Det frågade SFP:s Europaparlamentariker Nils Torvalds i sin senaste skriftliga fråga till EU-

kommissionen. Han ställde vidare frågan om hur kommissionen kommer att säkerställa att ett 

teknologineutralt förhållningssätt till samtliga förnybara energikällor förankras i kommande 

energipolitiska initiativ. 

– Vattenkraften stod år 2018 för mer än 36 procent av all produktion av förnybar elektricitet. I 

takt med den beräknade tilltagande elektrifieringen, kommer betydelsen att fortsätta öka under 

kommande år, nämner Torvalds. 

Torvalds poängterar vikten av att vandringsfiskarnas existens och vandringsleder inte får 

glömmas bort i beslutsfattandet. Samtidigt bör man inte heller bortse att vattenkraft möjliggör 

flexibel produktion och lagring i en skala som kompenserar för variationer i sol- och vindkraften. 

– Dessutom bidrar vattenkraft till kommissionens alla tre centrala politiska mål inom 

energiproduktion: den är säker, konkurrenskraftig och ren, understryker Torvalds. 

Kommissionen ställer ändå stora miljökrav på vattenkraften i sitt färska förslag till kriterier för 

hållbar finansiering. 

– I kommissionens förslag ställs orimliga miljökrav på vattenkraften som strider mot 

ramdirektivet för vatten. Det kan ifrågasättas om kommissionen överskrider sina befogenheter 

genom att bortse från principen om teknologineutralitet i frågan om energiproduktion, säger 

Torvalds. 

EU-kommissionen håller med Torvalds om vattenkraftens vikt i kommande energiomväxling 

I sitt svar håller EU-kommissionen med Torvalds om att vattenkraftens betydelse kommer att 

öka inom de kommande åren.  

”Vattenkraft är en energikälla som kommer att spela en viktig roll för att uppnå målen för 

förnybar energi och ger i vissa fall flexibilitet i energisystemet”, står det i kommissionens skriftliga 

svar. 

Då EU-direktivet om förnybar energi kommer att revideras inom nära framtid, övertygar 

kommissionen att ingen förnybar energikälla kommer att prioriteras framför andra. Man känner 

igen sitt ansvar i att ”arbeta för att skapa en ram som gör det möjligt att utveckla alla hållbara 

former av förnybar energi, inklusive vattenkraft, i EU.”  

– Svaret ger hopp. Nu gäller det för kommissionen att stå upp till sina löften, avslutar Torvalds. 

 

Henriksson efterlyser tvåårigt försök med höjt hushållsavdrag 

13.02.2021  
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Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson vill ha ett tvåårigt 

försök med utvidgat användningsområde för hushållsavdraget samt en betydande höjning av 

beloppet. I sitt tal på SFP:s partifullmäktige i dag lördag sade Henriksson att beloppet exempelvis 

kunde vara 7 500 euro. 

– Jag är övertygad om att ett höjt hushållsavdrag skulle höja sysselsättningsgraden. När hushållen 

köper mera tjänster gynnas företagen. Den undersökning som för någon vecka sedan 

publicerades och enligt vilken att ett höjt hushållsavdrag inte stöder en högre sysselsättning 

behöver synas lite mera i sömmarna. Man har uttryckligen tittat på läget i Sverige 2007 och i 

Finland 2009. Det var just under finanskrisen och nu över tio år senare är läget ett annat. 

Undersökningar i Sverige påvisar dessutom motsatt resultat. Det är klart att ifall familjer kan 

anställa hjälpande händer i vardagen eller äldre kan köpa tjänster för stöd i hemmet, så är följden 

att fler sysselsätts och det skapas fler arbetsplatser, säger Henriksson.  

– Att tro att alla skulle köpa tjänsterna på samma sätt utan hushållsavdrag, är nog inte realistiskt. 

För medelinkomsttagarna har avdraget betydelse, slår Henriksson fast.  

Henriksson påpekade även den oroväckande utvecklingen av sämre kunskaper i svenska hos 

tjänstemän inom statsapparaten. Hon påpekade att ett stort antal tjänstemän som talar en god 

svenska går i pension, och att de nya som kommer in ofta har betydligt svagare kunskaper i 

svenska.  

– Då det andra inhemska språket i studentexamen slopades år 2004, gick det precis som vi i SFP 

befarade. Språkkunskaperna minskade överlag. Därtill krävs det för statliga tjänster ofta 

fullständiga kunskaper i finska, men enbart nöjaktiga i svenska. Språkkompetenskraven borde ses 

över områdesvis för att se till att lagens bokstav om rätt till service på såväl svenska som finska 

också i framtiden ska kunna förverkligas. Jag ser också fram emot att undervisnings- och 

kulturministeriet påbörjar arbetet med utredningen om att återinföra studentsvenskan, i enlighet 

med regeringsprogrammet, säger Henriksson. 

– Kommunalvalet handlar om min och din vardag. Det handlar om att bygga vårt eget 

närsamhälle. Svenska folkpartiet vill att alla kommuninvånare trivs i sin hemkommun och känner 

sig trygga, och att servicen fungerar då man behöver den. Vi vill ha fungerande 

mentalvårdstjänster. Coronatiden har tärt på oss alla. Det tragiska fallet i Forsby i Helsingfors 

med pojken som blev misshandlad till döds efter år av mobbning visar på ett misslyckande för 

hela samhället. Nu behövs ordentliga satsningar på barn och ungas mentala hälsa. Därför borde 

också psykoterapiutbildningen liksom annan utbildning vara avgiftsfri, slår Henriksson fast. 

Henriksson: Varje finländare, också varje sannfinländare, är betjänt av att Finland är 

medlem i EU 

13.02.2021  

– Jag är övertygad om att varje finländare, också varje sannfinländare, är betjänt av att Finland är 

medlem i EU. 

– Är det viktigt att Finland är en del av väst? Är Finland ett exportberoende land? 

Är Europa och EU-området vår viktigaste exportmarknad dit vi säljer största delen av de 

produkter och tjänster som tillverkas runt om i företagen i vårt land? Har det betydelse för 

Finlands säkerhetspolitiska läge att vi är medlemmar i EU, frågade SFPs partiordförande, 

justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal till SFPs partifullmäktige i dag lördag. 
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– Svaret till alla dessa frågor är ett tydligt ja! Vi brukar säga att det inte går att äta kakan och ha 

den kvar. Det går heller inte att vara såväl för och emot samtidigt. Så då Jussi Halla-Aho och hans 

sannfinländare eller KD:s Sari Essayah för den delen, talar sig varma för att fälla 

stimulanspaketet, behöver man se klart och förstå vad allt det kunde leda till. Får man inte hjulen 

att rulla i Europa, ja då är det de finländska arbetstagarna som blir utan jobb och våra 

exporterande företag som drabbas. Då talar vi om vardagen i din och min hemkommun, om 

arbetsplatser och skatteintäkter. Kommer det in mer eller mindre skattepengar till den 

gemensamma kistan därifrån välfärden ska fördelas, till skola, vård och omsorg, sade Henriksson. 

– Företagen finns i kommunerna och städerna och därför ligger ett livskraftigt EU i varje 

kommuninvånares intresse. I en tid där vi ser osäkerheten runt om i världen sprida sig, där 

utvecklingen i vårt östra grannland Ryssland går åt helt fel håll, så finns det inget som är mera 

värt än att veta att vi har vänner! Ensam är inte stark, sade Henriksson. 

Henriksson påpekade att frågan om EU:s stimulanspaket inte är svartvit, och att även om man 

inte behöver tycka om allt som besluts i Bryssel, är Finland ensam svagt. Henriksson framhävde 

också att återhämtningen av EUs inre marknad är avgörande för Finlands ekonomi, eftersom 

största delen av Finlands export går dit. 

 

Blomqvist: Integrerat Norden också efter coronaepidemin 

13.02.2021 

– Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region, säger Thomas Blomqvist, 

minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som i egenskap av nordisk samarbetsminister 

var med och utarbetade visionen för det nordiska samarbetet och vilken de nordiska 

statsministrarna antog i slutet av år 2019. Blomqvist höll anförande på SFP:s 

partifullmäktigemöte under lördagen. 

– Sommaren 2019 hade vi ingen aning om vilka utmaningar vi skulle stå inför, men målet är 

fortsättningsvis det samma. Tillsammans är vi starkare och det gäller även då det kommer till 

bekämpande av coronapandemin och eftervården av dess följder. Vi skall också tillsammans ta 

lärdom av den nuvarande krisen och utveckla vår gemensamma beredskap att klara nya kriser och 

utmaningar i framtiden, säger Thomas Blomqvist. 

– I december lät ministerrådets sekretariat göra en frågeundersökning om tillståndet i 

gränsregionerna. Resultatet pekar tyvärr mot ökad pessimism och minskad tilltro till den framtida 

integrationen i Norden och vittnar om att det finns en betydande risk för långvariga 

konsekvenser för det nordiska samarbetet. 

– Det är många som lider av att de nordiska gränserna plötsligt blivit, om inte totalt stängda, så i 

varje fall betydligt mer kännbara än tidigare och risken för minskad tilltro måste vi ta på största 

allvar. Under vår ordförandeperiod i det Nordiska Ministerrådet är en av tyngdpunkterna att 

avlägsna gränshinder och tillsammans arbeta för ett fortsatt fördjupat nordiskt samarbete i 

vardagen, säger Thomas Blomqvist. 

Thomas Blomqvist: Familjeledighetsreformen ett viktigt steg mot jämställt föräldraskap 

16.02.2021  
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Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, ser positivt på att 

familjevårdsreformen nu fortskrider. Regeringens förslag till familjevårdsreform presenterades 

idag. 

– Reformen är ett välkommet och viktigt steg mot ett mer jämställt föräldraskap. Genom 

reformen stärks barnets rättigheter, pappors möjligheter att delta i familjelivet och på sikt även 

kvinnors position på arbetsmarknaden, säger Blomqvist. Glädjande och på tiden är också att 

mångfalden inom familjer bättre avspeglas i lagen. 

Förslaget möjliggör en mer jämlik fördelning av familjeledighetsperioden, med avsikten att 

framför allt pappor i högre grad ska utnyttja sin möjlighet till familjeledighet. Genom förslaget 

skulle även alla barn behandlas jämlikt oavsett familjeform, vilket bättre beaktar mångfalden inom 

familjer. 

– Att pappor nu i högre grad sporras till att jämlikt ta ut familjeledigheter är ett särskilt viktigt 

framsteg ur jämställdhetssynvinkel, fortsätter Blomqvist. I detta avseende har Finland legat efter 

våra nordiska grannar. Nu är det dags att komma ikapp.  

– Samtidigt står det klart att det ännu finns saker att förbättra. Arbetet för jämställdheten 

fortsätter. Vi behöver också en attitydförändring i samhället och på arbetsmarknaden, så att också 

osynliga hinder och diskriminering kan undanröjas. Att värdesätta tid och omvårdnad av barn ska 

ligga i hela samhällets intresse. 

Adlercreutz välkomnar familjeledighetsmodellen: Den kräver också en attitydförändring 

16.02.2021  

 

Idag presenterades regeringens modell för den kommande familjeledighetsreformen. Svenska 

riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz gläds över att reformen går framåt och att 

modellen möjliggör en jämnare fördelning av ledigheterna föräldrarna emellan. 

– Modellen ger en tydlig indikation till att föräldraledigheterna ska delas – och att de ska delas 

jämnt. Nu är det upp till var och en att detta också förverkligas i praktiken. Det kräver en 

attitydförändring, säger Adlercreutz.   

Adlercreutz betonar att ett jämställt arbetsliv kräver att föräldrarna i en mycket större 

utsträckning delar på familjeledigheterna. 

– Bara genom att dela på ledigheterna kan vi ändra dagens melodi – det att väntevärdet är det, att 

mamman stannar hemma. Utgångspunkten för både föräldrar och arbetsgivare skall vara det, att 

bägge föräldrar använder sin andel. Den här modellen styr oss nu i rätt riktning mot ett mer 

jämställt familje- och arbetsliv. 

Strand: Stimulanspaketet ger Finland nya möjligheter 

16.02.2021  

För Finland och hela Europa är det livsviktigt att vi får ekonomin på fötter igen. Detta betonade 

riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) i Svenska riksdagsgruppens gruppanförande i 

interpellationsdebatten om Finlands deltagande i EU:s återhämtningspaket på tisdagen. 
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– Återhämtningspaketet är en väg ut från den onda spiral som coronavirusepidemin har 

förorsakat. Paketet ska ge ny tillväxt och nya jobb, men också stärka förtroendet för Europas 

ekonomi, säger Strand. 

I sitt gruppanförande betonade Strand att den hårda konkurrensen mellan länderna, såväl globalt 

som inom Europa, inte har berörts tillräckligt. 

– Särskilt inom globala koncerner pågår en ständig kamp om man ska etablera forsknings-, 

utvecklings- och innovationsverksamhet i till exempel Finland, Italien, USA eller i Kina. För 

Finland är det särskilt viktigt att vi för en sådan näringspolitik som tryggar 

verksamhetsförutsättningarna för globala koncerners aktiviteter i Finland, påpekar Strand. 

– Bland annat har ekonomi- och framtidsutskottet i olika sammanhang poängterat att Finland 

målmedvetet bör eftersträva en ledande roll i arbetet för en hållbar framtid genom att särskilt 

inom energi- och miljöteknik utveckla planerings-, utvecklings-, forsknings- och 

affärskompetensen på systemnivå, avslutar Strand. 

Ollikainen om den första nationella barnstrategin: Nu ska barnens rättigheter vara i 

fokus 

23.02.2021  

Idag lanserades den första nationella barnstrategin i Finland. Strategins syfte är att föra en 

omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik och att ge verktyg för arbetet 

för ett barn- och familjevänligt samhälle. Barnstrategin utarbetades parlamentariskt och utgör 

grunden för den barnpolitik som görs över flera regeringsperioder. Med strategin vill man 

säkerställa att förpliktelserna för FN:s konvention för barnens rättigheter uppfylls så väl som 

möjligt i Finland. 

– Barnstrategin är ett kort, men synnerligen mångsidigt och brett alster, som sätter fingret på alla 

de aspekter som berör barn och ungas välmående. Alla tjänstemän och politiker borde läsa 

strategin. Det är viktigt att vi i fortsättningen oftare stannar upp och funderar ur barnens 

perspektiv då vi fattar beslut, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i den 

parlamentariska kommittén. 

Till den nationella barnstrategins visioner hör bland annat att utsatta barns ställning ska tryggas 

och bättre identifieras samt att småbarnspedagogik och utbildning ska vara högklassigt, jämlikt 

och mångsidigt. Goda offentliga tjänster på lokal och regional nivå och ett aktivt civilsamhälle ska 

stödja barnens olika behov genom yrkes- och sektorövergripande samarbeten. 

– Det är allas uppgift – på alla nivåer – att granska att den mångsidiga barnstrategin följs. Det är 

vår skyldighet för våra barn och unga, det viktigaste vi har. Barnen ska kunna växa upp i ett tryggt 

samhälle utan våld, mobbning och ensamhet. Det är viktigt att alla partier enigt kommit fram till 

gemensamma mål i dessa frågor, säger Ollikainen. 

Arbetet med den nationella barnstrategin har förberetts i en parlamentarisk kommitté och man 

har fastställt åtgärder för barnens ställning som genomförs och utarbetas för varje 

regeringsperiod. Både barn, ungdomar som vuxna har hörts i utarbetandet av strategin. 

Biaudet varnar för covidnationalism 

24.02.2021 
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– Pandemin, migrationsfrågan, klimathotet – lika väl som ekonomins återhämtning –kan vi bäst 

hantera genom samarbete, inte genom en snäv och kortsiktig nationell politik. 

Det betonade riksdagsledamot Eva Biaudet i sitt gruppanförande då riksdagen på onsdagen 

debatterade statsrådets redogörelse om EU-politiken. 

– SFP har med oro följt med hur lätt det är när krisen slår till att överge beprövade 

samarbetsformer. Det uppstår ett slags covidnationalism där man bara ser till sitt eget och 

glömmer bort att det flesta större eller mindre kriser löser sig bäst genom samarbete. 

Enligt Biaudet har Finland och Sanna Marins regering visat att vi har den självkänsla och det 

kunnande som behövs för att påverka den politik som förs inom EU. 

– Vi ska inte backa en tum, utan stå för de principer som vi skriver in i denna redogörelse. Ett 

starkt EU som bygger på hållbara europeiska värderingar är Finlands intresse. 

Biaudet medger att restriktionerna på grund av coronapandemin gör att vi just nu inte lika tydligt 

ser allt det värdefulla som vi har i Europa. 

– Jag vill se att unga människor igen ska kunna studera på utbyte inom ramen för 

Erasmusprogrammet och få impulser från olika håll i Europa. Jag vill se hur vi inom ramen för 

EU igen möts för att utbyta visioner och konkreta handlingsprogram för att tackla klimatkrisen. 

Jag vill se ett Europa där tolerans, kulturnyfikenhet och mänskliga möten är det som formar vår 

vardag, säger Biaudet. 

Rehn-Kivi: Finländarna har ett starkt förtroende för vacciner – vaccinernas positiva 

verkningar är mångfaldiga jämfört med kostnaderna 

24.02.2021 

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) betonade vaccinernas samhälleliga värde i riksdagens 

vaccingrupps webinarium ”Vacciner – folkhälsans och samarbetets framgångshistoria” onsdagen 

den 17.2.2021. 

Rehn-Kivi är grundare och ordförande för riksdagens vaccingrupp. Syftet med tillställningen som 

ordnades tillsammans med Lääketeollisuus ry var att öka och förstärka basinformationen, 

förståelsen och tilliten på vacciner och på att vaccinera sig. Vid tillfället talade Finlands 

toppexperter om vaccinernas olika skeden från utveckling till ibruktagande. Det kom fram att 

vaccinationstäckningen i Finland allmänt är på en god nivå. Finländarnas förtroende för vacciner 

hör likaså till världstoppen och 95 procent av finländarna anser att de vacciner som ges i vårt land 

är både effektiva och säkra. 

– Det nationella vaccinprogrammet hör till de bästa förebyggande åtgärderna med tanke på 

folkhälsan. Coronaepidemin påverkade förra våren vaccineringarna av småbarn på ett 

oroväckande sätt, men nu har trenden vänt och epidemin verkar inte ha haft någon betydande 

inverkan på vaccinationstäckningen i Finland, säger Rehn-Kivi. 

Rehn-Kivi gläds också över att Omakanta-tjänsten utvecklats och att man där nu kan hitta sina 

nyaste vaccinuppgifter. 

– Systemet måste ännu utvecklas men jag ser fram emot att vi snart har ett fungerande digitalt 

vaccinkort så att envar bättre kan hålla koll på sina egna vaccinationer. Till näst följer vi 

utvecklingen av coronapasset och hoppas på att vi snabbt kan ta det i bruk, säger Rehn-Kivi. 
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I tillställningen deltog utöver riksdagens vaccingrupp Susanna Sonninen från Lääketeollisuus ry:s 

vaccinexpertgrupp, Mika Rämet från vaccinforskningscentret, Mia Kontio från institutet för hälsa 

och välfärd, THL, Marjo-Riitta Helle från Fimea, Tiina Mäenpää från hälsovårdarförbundet och 

Mari Holmroos från FPA. 

Ollikainen: Långsiktiga satsningar på skola och småbarnspedagogik behövs 

26.02.2021  

Finlands framgång bygger på att vi har en god och jämlik utbildning. I stället för nedskärningar 

behövs medvetna och långsiktiga satsningar på skola och småbarnspedagogik. 

– Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten ska inte vara beroende 

av hemort eller föräldrarnas arbets- och livssituation. Skolan måste även ges tillräckliga resurser. 

SFP arbetar på alla plan i alla kommuner för friska skolor med en skolmiljö där både inlärning 

och välmående betonas, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen som även sitter i riksdagens 

kulturutskott där utbildningsfrågorna behandlas. 

Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla. En trygg tillvaro bygger på att alla elever får gå i 

en frisk skola utan mobbning och får undervisning av behöriga lärare.  

– Inget barn ska behöva känna rädsla över att gå till skolan. Alla barn och unga har rätt till en 

trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet mot mobbning och öka riktade resurser 

för att motverka all form av mobbning, säger Ollikainen. 

– Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera tillgänglighet till stöd i skolan i 

form av tillräckligt med skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och 

studiehandledningen – naturligt på eget modersmål, fortsätter Ollikainen. 

SFP är ett bildningsparti och ser därför det som viktigt att språkundervisningen inleds i ett tidigt 

skede. 

– Vi vill att språkundervisningen påbörjas redan i förskolan. Språkinlärningen kan redan inledas i 

småbarnspedagogiken via lekar och sånger, säger Ollikainen 

 

MARS 

Rehn-Kivi: Lättillgänglig service skapar trygghet 

02.03.2021  

Social- och hälsovården står inför en stor förändring i kommunerna. SFP vill att patienten även i 

fortsättningen står i fokus och att servicen finns nära kommuninvånarna. Det fungerande 

samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och utvecklas i framtiden. 

– Varje invånare har rätt till så väl en fungerande hälso- och sjukvård som en kvalitativ 

äldreomsorg den dag det behövs. När du blir sjuk ska du enkelt och snabbt få vård. För att social- 

och hälsovården i kommunen ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje sektorn 

som komplement till den offentliga vården. Servicesedlar borde användas mer omfattande i 

kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta vårdköerna, säger riksdagsledamot Veronica 

Rehn-Kivi. 
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Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Alla har rätt till en värdig ålderdom. För SFP är en 

högklassig äldreomsorg är en hederssak.  

– Den pågående coronaepidemin har ökat den redan rådande ensamheten bland äldre. 

Ensamheten är ett stort samhälleligt problem som inte enbart drabbar äldre utan även unga. 

Detta problem måste vi ta itu med, säger Rehn-Kivi. 

– Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller att följa med 

seniorernas funktionsförmåga, hälsa och välmående, fortsätter Rehn-Kivi. 

Den ökande användningen av droger är ett mycket oroväckande fenomen. För att stödja både 

missbrukare och deras familjer behövs ett brett utbud av olika tjänster och vårdformer. Vi vill se 

flera lågtröskelmottagningar, mera stöd till familjer och ett större multiprofessionellt samarbete 

mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen. 

Veronica Rehn-Kivi gästar SFP-studion onsdag 3.3 kl. 17 för att diskutera hälsovård och ungas 

välmående. Programmet sänds på SFP:s facebook-sida. 

Rehn-Kivi: HPV-vaccinet kan utrota livmoderhalscancer 

04.03.2021  

Idag den 4 mars firas den internationella HPV-dagen för att uppmärksamma papillomviruset. I 

Finland har HPV-vaccinet erbjudits jämlikt för både flickor och pojkar sedan förra hösten, i 

enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet. Men täckningsgraden har förblivit låg och 

de regionala skillnaderna är stora. För att vi i Finland ska kunna bli av med papillomviruset helt 

och hållet måste vaccinationstäckningen vara tillräckligt hög, säger riksdagsledamot Veronica 

Rehn-Kivi, ordförande för riksdagens vaccingrupp och som aktivt arbetat för pojkarnas rätt till 

HPV- vaccin. 

Målsättningen för EU:s plan mot cancer är att vaccinera minst 90 procent av flickorna och att 

öka på pojkarnas vaccinationer markant tills slutet av 2030. Målsättningen är att bli av med 

livmoderhalscancer och andra cancerformer som orsakas av HPV.  

– Att vaccinera sig är en av de bästa förebyggande åtgärderna vi har. Finland bör ha som 

målsättning att öka både flickornas och pojkarnas HPV-vaccinationstäckning i enlighet med EU:s 

plan. Vaccinet förebygger sjukdomar som HPV orsakar och räddar mänskoliv. Vi har i Finland 

gett kvinnor möjligheten till screening för att bekämpa bland annat livmoderhalscancer, men 

HPV testas inte för män. Mun- och halscancer som förorsakas av papillomvirus har ökat 

oroväckande bland unga män. Papa-prov och andra screeningar kan ändå inte jämföras med 

vaccin. Med test får man reda på huruvida en person redan insjuknat, men med vaccin kan vi 

motarbeta insjuknandet helt och hållet, säger Rehn-Kivi.  

HPV, dvs humant papillomvirus är väldigt vanligt och ungefär åtta av tio får en smitta under sitt 

liv. Bra hygien skyddar inte för HPV. Enligt Institutet för hälsa och välfärd, THL, är det bästa 

sättet att skydda sig mot HPV att vaccinera sig.   

I Finland har man erbjudit HPV-vaccin för flickor sedan 2013 som del av det nationella 

vaccinationsprogrammet. Pojkarnas vaccinationsprogram påbörjades hösten 2020. Skrivningen 

om att utvidga vaccinationsprogrammet för att jämlikt beakta både flickor och pojkar finns i det 

nuvarande regeringsprogrammet.  

Blomqvist: Jämställdhetsarbetet behövs fortfarande 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/non_communicable_diseases/docs/eu_cancer-plan_sv.pdf
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08.03.2021  

Idag den 8 mars uppmärksammas kvinnodagen. Vi kan vara stolta över hur långt Finland kommit 

gällande jämställdhet, inte minst tack vare kvinnorättsförkämpars och –organisationers 

outtröttliga arbete.Regeringens tydliga målsättning är att göra Finland till ett ledande land när det 

gäller jämställdhet. Samtidigt står det klart att långvariga jämställdhetsutmaningar ännu kvarstår i 

Finland, bland annat gällande löneskillnader och våld mot kvinnor. År 2021 är 

jämställdhetsarbetet lika aktuellt som någonsin. 

–  Ingen ska utsättas för våld, utan varje fall är ett för mycket. Regeringens åtgärdsprogram för att 

bekämpa våld mot kvinnor är ett viktigt verktyg i bekämpande av våldet. Alla har rätt att leva ett 

liv i trygghet, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet 

–  Löneskillnaderna ligger ännu på ca 16 procent. Det är grundläggande att man ska få lika lön för 

lika och likvärdigt arbete, oavsett kön. För detta är regeringens likalönsprogram och åtgärder för 

att öka lönetransparensen centrala, säger Blomqvist.  

Den pågående coronapandemin har också en tydlig jämställdhetsdimension, som bland annat kan 

ses i påverkan på kvinnors sysselsättning, på fördelningen av ansvar för hushålls- och 

omsorgsarbe samt i förekomsten av familjevåld och våld mot kvinnor. 

– Tyvärr vet vi att kriser kan förstärka underliggande problem. Vi kan inte tillåta att den här 

krisen för jämställdhetsarbetet bakåt. Regeringen har förbundit sig till att främja jämställdheten 

under alla omständigheter, och så även under den rådande pandemin, säger Blomqvist. 

Rekord för SFP i kommunalvalets kandidatnominering 

09.03.2021 

Svenska folkpartiet överträffar sina uppsatta mål och kommer att gå till kommunalval i en 

rekordstor del av landet. Trots att valdagen planeras skjutas upp till juni har SFP följt gällande 

lagstiftning och lämnat in kandidatlistor redan nu, i 64 kommuner. I senaste kommunalval år 

2017 hade SFP kandidater i 52 kommuner. 

– Kommunalvalet 2021 är historiskt för SFP. Vi har aldrig förut i partiets historia haft kandidater 

i en så stor del av Finlands kommuner som vi nu har. Intresset för SFP runt omkring i landet har 

ökat och det är glädjande att vi nu kan erbjuda möjligheten att rösta på SFP åt en större del av 

befolkningen än någonsin tidigare i kommunalval, framhåller SFP:s partisekreterare Fredrik 

Guseff. 

– Det finns ett klart behov av SFP ute i landet då vi utgör den enda liberalt borgerliga kraften på 

partikartan. I det kommande valet kommer man att kunna rösta på SFP i Finlands 11 största 

städer och därutöver på många mindre orter där vi inte tidigare ställt upp. Sammanlagt har vi i det 

här skedet 1315 kandidater, vilket är på samma nivå som valet 2017 som var det bästa 

kommunalvalet för SFP mätt i röster sedan 1996. Eftersom valet föreslås skjutas fram till juni 

kommer vi ännu att komplettera listorna fram till maj, fortsätter Guseff. 

– Nomineringsarbetet har förlöpt bra och exempelvis i Helsingfors gör SFP rekord då vi har 115 

klara kandidater jämfört med 83 kandidater i valet 2017. Även i många andra större städer som 

exempelvis Esbo, Vanda och Åbo går vi framåt i antal kandidater och andelen unga ser ut att bli 

rekord för SFP. Vi har även lyckats locka personer med olika bakgrund till våra listor vilket är 

glädjande, konstaterar Guseff.  
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– Vi har alla förutsättningar att göra ett utomordentligt val och nå våra målsättningar. Det känns 

att vi har medvind, avslutar Guseff. 

Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, 

med ett väljarunderstöd på över 5 %. Kommuner där SFP inte hade kandidater år 2017 är: 

Kurikka, Letala, Lundo, Kouvola, Lahtis, Tavastehus, Riihimäki, Sastamala, Björneborg, Nakkila, 

Karvia, Kuopio och Enontekis. 

Wickström: Mer flexibilitet för företag och arbetstagare 

11.03.2021  

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över företagens utmanande situation i det 

rådande coronaläget. Wickström hoppas att ifall det osäkra läget fortsätter borde man öka 

flexibiliteten när det gäller permitteringar på samma sätt som gjordes när coronakrisen bröt ut. 

– Situationen är frustrerande för både arbetstagarna och arbetsgivarna. Nu är det viktigt att vi ser 

till att så många företag som möjligt hålls vid liv och att arbetstillfällen inte går förlorade i 

onödan. Att göra permitteringar tillfälligt lättare kan vara ett alternativ som gör att vi kan undvika 

uppsägningar och konkurser, säger Wickström. 

Wickström menar också att vi samtidigt behöver se till att arbetstagarna får tillräckligt med stöd 

ifall man blir permitterad. 

– Inom SFP vill vi erbjuda framtidstro för företagen och för arbetstagarna. Därför bör vi se till 

att man snabbt kommer överens om spelregler som tryggar framtiden för de finska 

arbetsplatserna, säger Wickström. 

Henriksson: Viktigt att det finns förståelse för den svenskspråkiga utbildningen 

11.03.2021  

 

I dag torsdag publicerades rapporten om svenskspråkig utbildning i Finland som FM utredare 

Gun Oker-Blom skrivit på uppdrag av regeringen. Rapporten ger en mycket omfattande bild av 

de utmaningar som den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och 

högskolorna tampas med. Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja 

Henriksson betonar vikten av rapporten. 

– Jag är mycket glad att vi nu har en omfattande rapport om den svenskspråkiga utbildningen i 

Finland. Det här var en för SFP mycket viktig skrivning i regeringsprogrammet som nu 

förverkligas. Den svenskspråkiga utbildningen är en av grundstenarna för det svenska språket i 

Finland, och därför är den här rapporten värdefull, säger Henriksson.  

– Rapporten visar att förståelsen för den svenskspråkiga skolans speciella utmaningar och behov 

tyvärr upplevs vara bristfällig. Så ska det inte vara. Saken måste tas på största allvar. Därför är jag 

glad att man i rapporten föreslår en svenskspråkig personresurs på utbildnings- och 

kulturministeriet, som skulle ha helhetsansvar för den svenskspråkiga utbildningen. Det här skulle 

ge de svenskspråkiga utbildningsanordnarna en naturlig kontaktperson på ministeriet. 

Rapporten påvisar också en betydande brist på svenskspråkig personal, särskilt inom 

småbarnspedagogiken, men också inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Detta 

gäller såväl lärare som till exempel kuratorer och psykologer.  
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– Många barn och unga mår dåligt och behöver extra stöd. Coronapandemin har inte gjort 

situationen bättre. Därför behöver vi satsa på att det finns tillräckligt med kuratorer och 

psykologer också på svenska. Rapporten visar också att det finns en skriande brist på behörig 

personal inom småbarnspedagogiken, särskilt i huvudstadsregionen. Jag lyfte själv upp detta på en 

rundabordsdiskussion i februari i fjol och arbetet för att påverka saken behöver fortsätta och 

göras på bred front. Här har också städerna och kommunerna ett stort ansvar, avslutar 

Henriksson. 

Ollikainen: Bra att bristerna i den svenska utbildningen lyfts fram i historisk rapport 

11.03.2021  

 

Idag lanserades den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i 

Finland. Utredningen, som gjorts av Gun Oker-Blom, har granskat den svenskspråkiga 

utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Rapporten överräcktes till undervisningsminister 

Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala. 

–  Det här är en otroligt viktig dag för det jämlika skolsystemet i vårt land. Det är av största vikt 

att utredningen gjorts och kan i framtiden fungera som diskussionsunderlag i frågor som berör 

utbildning på svenska. Jag hoppas och tror att detta även breddar kunskapen hos mina 

riksdagskollegor i fråga om de särdrag som finns kring den svenskspråkiga utbildningen, säger 

riksdagsledamot Mikko Ollikainen, medlem i riksdagens kulturutskott. 

Enligt rapporten bör den svenskspråkiga utbildningen utvecklas parallellt med den finskspråkiga 

utbildningen. Utbildningen ska vara av hög kvalitet under hela utbildningsvägen, ända från 

småbarnspedagogiken till högre utbildning. I rapporten noteras att tillgången på utbildning i 

nuläget inte fyller behoven i alla regioner och områden där den behövs. 

– Bristen på behöriga lärare inom svenskspråkig yrkesutbildning är akut, liksom även tillgången 

på behöriga svenskspråkiga elev- och studiehandledare, menar Ollikainen. Det är viktigt att dessa 

problem lyfts fram i rapporten.  

I regeringsprogrammet för Sanna Marins regering nämns att den svenskspråkiga utbildningens 

särdrag, utmaningar och utvecklingsbehov ska utredas på ett övergripande sätt och att ett 

långsiktigt åtgärdsprogram ska utarbetas för att trygga jämlikheten. 

Strand: Effektiva nätverk skapar nya arbetsplatser 

12.03.2021 

 

En mångsidig näringsstruktur, moderna arbetsplatser samt värdeskapande investeringar utgör 

grunden för en stark kommunal ekonomi och högkvalitativ serviceproduktion framöver. Det 

betonar SFP:s riksdagsledamot och Vasas stadsfullmäktigeordförande Joakim Strand. 

– De kommunala beslutsfattarna har en nyckelroll i att stärka samverkan mellan olika typer av 

företag, utbildningsanordnare, staten och övriga intressenter. Förutom innovationer som svarar 

mot uppenbara trender som klimatarbete och digitalisering bör vi även starkt fokusera på sociala 

innovationer och nya arenor för välmående, konstaterar Strand. 
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Strand lyfter även fram betydelsen av Finlands konkurrensfördelar i återhämtningen efter 

coronakrisen. 

– Finlands styrka i eftervården av coronapandemin härrör från samma styrkor som vi hade även 

tidigare, det vill säga högkvalitativ utbildning, jämställdhetsarbete, god samhällelig infrastruktur 

samt en trygg miljö för människor och företag. Dessa är enorma konkurrensfördelar i den globala 

kampen om nya investeringar och nya arbetstillfällen. Städerna och kommunerna har en unik 

möjlighet att verkligen leda de värdeskapande nätverk som ger oss morgondagens guldkant på 

tillvaron, avslutar Strand som även är ordförande för riksdagens framtidsutskott. 

Adlercreutz om Vänsterförbundets beskattningsutspel: Sysselsättningsåtgärderna ska 

vara i fokus i halvtidsrian 

12.03.2021  

I halvtidsrian i april kommer regeringen att dra upp riktlinjer för resten av regeringsperioden. 

Ekonomin och sysselsättningen måste vara i fokus, säger Anders Adlercreutz, ordförande för 

Svenska riksdagsgruppen. Samtidigt är han orolig för de tankar om skatteförhöjningar för företag 

som Vänsterförbundet kastat fram. 

– Här gäller det att inte skapa oro, utan förtroende. Det är helt klart att detta inte är rätt läge för 

att minska på investeringsincitamentet eller öka företagarnas skattebörda. Skattepolitikens 

riktlinjer har vi dragit upp i regeringsprogrammet och dem ska vi hålla oss till, säger Adlercreutz. 

Det är framförallt de olistade företagens dividender som väckt diskussion. 

– Det nuvarande systemet har uppkommit av goda skäl. Vi vill inte att pengar som kunde 

investeras i nya företag i allt högre grad ska fly till exempel till fastighetsmarknaden. Diskussionen 

gagnas inte av trångsynt beskattningspopulism: alla dividender som betalas ut beskattas. Och 

resultatet som är grunden för dividendutbetalning är redan det beskattat. 

Adlercreutz anser ändå att det nog finns skäl att i en större reform se utmaningarna i det 

nuvarande systemet. 

– Man kan med fog säga, att företag med stora tillgångar nu favoriseras i förhållande till startup-

företag och att det nuvarande systemet skapar en tröskel för börsnotering. Men utgångsläget för 

en framtida reform kan inte vara en ökning av skattetrycket, någonting som skulle hämma 

tillväxten och dynamiken. Vi behöver en reform som sporrar till företagande och som skapar ett 

neutralt och dynamiskt företagsklimat. 

Rasismen måste få ett slut 

15.03.2021  

Vid den här tiden varje år uppmärksammas veckan mot rasism. Intresset för kampanjen är 

välkommen, men åtgärder mot rasism är nödvändiga året om. Rasism är för många en verklig 

utmaning varje dag. 

– Rasism och strukturell diskriminering i samhället utgör ett hinder för invandrare att bli delaktiga 

i samhället, säger SFP:s integrationspolitiska utskottets ordförande Ramieza Mahdi. 

– Den dominerande synen på integration och invandring har präglats av att enbart fokusera på 

invandraren och inte på strukturerna i det finska samhället eller på finländarnas roll för en lyckad 
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integration. Detta gör att många invandrare saknar en känsla av delaktighet även om de är 

integrerade, fortsätter Mahdi. 

För att få bukt med de strukturer och komplexa mekanismer som kan vara ett hinder för att 

invandrarna till fullo blir delaktiga i samhället krävs större insatser. Antirasistiska program behövs 

inom alla sektorer från småbarnspedagogiken och uppåt. Vidare måste förebyggande av etnisk 

diskriminering och främjande av integration vara ett tvåvägsarbete där också 

majoritetsbefolkningen tas med.  

– Vi arbetar för ett inkluderande samhälle där alla trivs och känner sig delaktiga. Det enda sättet 

för att det ska bli verklighet är att rasismen får ett slut, konstaterar Mahdi. 

Henriksson: Programmet för hållbar tillväxt ska ses som en möjlighet att förnya Finland 

15.03.2021  

Regeringen presenterade idag Finlands preliminära program för hållbar tillväxt och återhämtning. 

Av programmets finansiering, som nu omfattar en helhet på cirka 2,1 mrd €, går hälften till grön 

omställning, en fjärdedel till digitalisering samt nästan 500 miljoner euro till forskning och 

utveckling. SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson, som representerat SFP 

i ministergruppen, ser stora möjligheter för Finland att bli föregångare i till exempel grön 

omställning. 

– Detta är en storsatsning, som ska ses som en möjlighet att förnya Finland. Det är en möjlighet 

för oss att göra betydande insatser för att minska på växthusgaser, ökad produktivitet och tillväxt, 

höja sysselsättningen, försnabba tillgången till vård och främja jämställdhet. Jag är övertygad om 

att insatser på just dessa områden är det som stöder att få Finland på fötterna igen efter 

coronapandemin. I dessa helheter är grön omställning och digitalisering genomgripande i nästan 

alla pelare, säger Henriksson.  

– Vi i regeringen, vetenskapen, näringslivet och många andra är övertygade om att det är 

investeringar i de här sektorerna som hjälper oss att motverka en mängd utmaningar vi står inför. 

Samtidigt ger de oss också möjligheter till tillväxt. Det är nu det finns momentum för att sätta i 

rullning goda nya initiativ, som för med sig tillväxt och innovationer och leder till att vårt 

samhälle blir allt mer hållbart. Det ligger i varje finländares intresse att ta vara på detta 

momentum. 

Programmet kommer ännu att få respons av EU-kommissionen innan den slutliga versionen 

skickas till kommissionen i slutet av april. 

Biaudet nöjd med krishanteringskommitténs betänkande: Aktivt deltagande 

rekommenderas 

17.03.2021  

Man kan inte för mycket betona vikten av internationellt ansvar och att vi är ömsesidigt beroende 

av varandra. Det säger riksdagsledamot Eva Biaudet som har varit SFP:s medlem i den 

parlamentariska kommittén för krishantering. 

– Kommittéarbetet har inneburit djuplodande diskussioner om hur Finlands insatser i den 

internationella krishanteringen borde utvecklas. Det ska ske genom att effektivt garantera det 

berörda landets och människornas helhetstrygghet, säger Biaudet. 
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– Jag är särskilt glad för att kommittén rekommenderar ett aktivt och mångsidigt finländskt 

deltagande i internationell krishantering. 

Då det gäller civil krishantering har man lyckats bättre utnyttja kvinnors kompetens jämfört med 

den militära krishanteringen. 

– Det är skäl att fortsätta arbetet för att stärka kvinnornas roll med målsättningen att hälften av 

de experter som Finland sänder ut ska vara kvinnor. Det finns skäl att mera i detalj utreda hur 

kvinnornas andel kunde utökas. Då bör man också undersöka om det finns hinder – antingen i 

attityderna eller i praxis – som styr kvinnor bort från våra militära krishanteringsuppdrag, säger 

Biaudet. 

Krishanteringskommitténs slutsatser presenterades i dag. Statssekreterare Johanna Suurpää har 

fungerat som ordförande för den parlamentariska kommittén. 

Bergqvist: Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet 

18.03.2021  

Kommunerna har en avgörande roll i miljöfrågor och när Finlands klimatmål ska uppnås. Många 

kommuner är redan nu föregångare när det gäller att hitta klimatlösningar som är lokalt 

förankrade, och stöder på så sätt ett hållbart näringsliv och miljömedveten sysselsättningspolitik i 

kommunen. 

– I allt kommunen gör måste det finnas ett miljötänk som andas socialt ansvar och en hel del 

bondförnuft. Det här gäller i allt från vård, skola och omsorg till  fritidsverksamhet, trafik och 

byggande. Vi vill se långsiktiga och ansvarsfulla åtgärder för att minska vår klimatpåverkan, säger 

riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande Sandra Bergqvist 

För att kunna uppnå Finlands mål att vara klimatneutralt år 2035 krävs åtgärder på flera olika 

plan. Bergqvist ser att kommunens upphandling är ett viktigt verktyg i detta klimatarbete, till 

exempel  genom att främja klimatsmarta lösningar och närproduktion.  

– Vi kan göra ännu mer när det gäller upphandling. Varifrån kommer maten, var tvättas stadens 

tvätt och hur upphandlas städningen? Vi vill jobba för smartare och mer hållbara upphandlingar 

som i högre grad ska betona kvalitetskriterier, ta hänsyn till klimatpåverkan och tillåta delanbud. 

Ansvarsfullt producerade livsmedel ska vara en självklarhet, säger Bergqvist 

Blomqvist: Hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle 

19.03.2021  

 

Idag den 19 mars uppmärksammas Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen. Även om vi idag 

på många sätt lever mer jämställt än någonsin förr, står det klart att jämställdhetsarbetet inte är 

färdigt. Detta syns bland annat i form av hatretorik och trakasserier, vilket särskilt drabbar 

kvinnor, både på nätet och offline. 

–  Systematisk hatretorik och trakasserier är ett allvarligt problem och ett hot mot vår demokrati, 

säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Trakasserier och 

hatretorik är medel för att tysta ner, och ökar tröskeln för de drabbade att delta och uttrycka sig. 

Det här är ett fenomen som i oproportionerlig grad drabbar kvinnor. Det här är ett klart 

jämställdhetsproblem som förtydligas ju mer av våra liv som övergår till nätet. 
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Enligt en rapport från Natos strategiska kommunikationscentrum har bland annat de kvinnliga 

ministrarna i Finlands regering tvingats utstå exceptionellt mycket hat på nätet. Problemet 

omfattar dock hela samhället. Enligt Plan Finlands undersökning år 2020 har 42 % av finländska 

flickor utsatts för trakasserier på nätet. 

–  Kvinnor hör hemma i alla delar av samhället, även i beslutsfattande och i regeringen. Till 

politik hör också kritik, men hatretorik och trakasserier har ingen plats i vårt samhälle, fortsätter 

Blomqvist. Det här gäller inte endast ministrar, utan alla flickor och kvinnor som drabbas. Alla 

har rätt till trygghet, även på nätet. 

Norrback: Yrkesfiskarnas roll tryggas i den nya lagen om fiske 

19.03.2021  

Riksdagsledamot Anders Norrback, välkomnar regeringspropositionen som kommer att förbättra 

möjligheterna för yrkesfiskare att registrera sig som fiskare av klass 1. Registreringen av de olika 

klasserna är viktigt för att fiskandet som yrkesfiskare ska vara möjligt i framtiden. 

-Fiskarna gör en viktig arbetsinsats som försäkrar tillgången till inhemsk fisk. Lagar som stöder 

och skapar förutsättningar för det inhemska yrkesfisket ger även möjligheter för nya människor 

att livnära sig som heltidsfiskare.  

Yrkesfiskarna är en yrkeskår som är utsatt för många begränsningar och restriktioner. Därför är 

det viktigt att ologiska begränsningar tas bort.  Detta gör det lättare för fiskare att kunna utöva 

yrket som en heltidssyssla. Kravet på en omsättning på 15 000€ har det gjort svårt för 

kommersiella fiskare att uppnå dessa krav. För att förhindra att antalet yrkesfiskare skulle minska 

i framtiden, kommer gränsen att återställas till en omsättning på 10 000€.  

-Detta beslut signalerar klart och tydligt att yrkesfiskarnas arbete uppskattas och värdesätts. Vi 

måste se till att det även i framtiden är möjligt att livnära sig med fiske i Finland, avslutar 

Norrback. 

Viktigt att aktivt främja det nordiska samarbetet 

23.03.2021 

Idag firar vi Nordens dag. Den 23 mars 1962 var datumet då de nordiska länderna undertecknade 

Helsingfors-avtalet, vilket fortfarande ligger till grund för både det parlamentariska samarbetet 

och samarbetet regeringarna emellan. Nordens dag är ett tillfälle att fira den nordiska 

samhörigheten och de nordiska ländernas nära samarbete. Under det gångna året har följderna av 

coronapandemin ändå väckt frågor kring det nordiska samarbetet. 

– Det står klart att covid-19 varit en utmaning även för det nordiska samarbetet. Det senaste året 

har varit en påminnelse om att inget kan tas för givet och att vi hela tiden aktivt ska arbeta för att 

förbättra och fördjupa det nordiska samarbetet, konstaterar Thomas Blomqvist, minister för 

nordiskt samarbete och jämställdhet. 

–  Även inom det nordiska samarbetet behöver vi ta lärdom av det senaste årets händelser för att 

i framtiden kunna sköta kriser annorlunda och bättre. Som en del av det finländska 

ordförandeskapet i ministerrådet har vi redan startat två initiativ som ska bidra till just detta. 

Projektet som ser över de samhälleliga konsekvenserna av inresebegränsningarna ger oss nyttiga 

insikter om gränsrestriktionernas olika påföljder och hjälper oss därmed att förbättra responsen 

på möjliga framtida kriser. För att förbättra samhällenas resiliens, arbetar Finland även för ett 
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fördjupat samarbete inom försörjningstrygghet och beredskap. För att uppnå detta kommer man 

att kartlägga den nuvarande situationen och se på var nordiskt samarbete kan ge mervärde, säger 

Blomqvist. 

SFP godkänner de föreslagna begränsningarna 

24.03.2021 

Svenska riksdagsgruppen har på sitt möte i dag beslutat, att gruppen godtar att regeringen går 

vidare med förslaget gällande rörelsebegränsningar för att stävja spridningen av coronaviruset. 

Beslutet fattades med hänsyn till hälsomyndigheternas (THL, SHM och HUS) bedömning av det 

allvarliga smittoläget och THL:s starka vädjan till regeringen om att agera. Hälsomyndigheterna 

har talat för denna åtgärd och ser den som nödvändig. Epidemiläget är särskilt allvarligt i 

huvudstadsregionen och Åbo. 

Riksdagsgruppen understryker att det handlar om ett stort ingrepp i medborgarnas grundläggande 

rättigheter och att nödvändighetskriterierna till alla delar bör uppfyllas. Gruppen poängterar, att 

den slutliga bedömningen av åtgärdens nödvändighet görs av riksdagens grundlagsutskott. 

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar att frågan var mycket svår 

för riksdagsgruppen. 

– SFP godkänner begränsningarna för att vi ska kunna stävja antalet smittade. Och för att vi på 

sommaren kunde börja återgå till ett mer normalt liv. Ett betydligt sämre alternativ vore att 

antalet smittade skulle fortsätta öka och att sjukvården kapacitet skulle överbelastas, säger 

Henriksson. 

Riksdagsgruppen betonar att begränsningsåtgärderna avgränsas till högst tre veckor. Ifall 

nödvändighetskriterierna inte längre skulle uppfyllas ska åtgärderna omedelbart upphävas. 

För Svenska riksdagsgruppen är det viktigt att proportionerna på åtgärderna är rätt. Också inom 

ramen för detta förslag kommer medborgarna att kunna gå ut och motionera eller promenera 

bara man beaktar avstånden. 

– Svenska riksdagsgruppen anser att i detta läge bör man kunna se över vaccinationsordningen. 

Efter att riskgrupperna är vaccinerade så behöver vi lyssna till expertisen och vaccinera på de 

ställen där det leder till bäst resultat för att stoppa smittospridningen. Det är också viktigt att 

stöda företagen som lider, säger gruppordförande Anders Adlercreutz. 

Ollikainen, Norrback och Strand: Nya avfallslagen är en arbetsseger 

25.03.2021  

En arbetsseger. Så beskriver de tre österbottniska SFP-riksdagsledamöterna Ollikainen, Norrback 

och Strand regeringens slutgiltiga förslag till ny avfallslag, som gavs idag. Målsättningen med 

avfallslagen är att minska på avfallsmängden och samtidigt öka på sorteringen och återvinningen. 

Genom lagändringen vill man uppnå bättre avfallshanteringstjänster och större tillgång på 

insamling av förpacknings- och bioavfall. 

– Det är mycket glädjande att regeringen nu ser vikten av de små och medelstora företagens 

betydelse gällande avfallstransporterna. Fastighetsägarna har också i framtiden möjlighet att 

konkurrensutsätta sin avfallstransport, vilket tryggar fortsatt verksamhet för företag i olika 
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storleksklasser och ger möjlighet att fortsätta med samma transportör som nu, säger 

riksdagsledamot Mikko Ollikainen, som även är medlem i miljöutskottet. 

I den nya avfallslagen föreslås att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporter som gäller 

bio- och förpackningsavfall medan bland- och slamavfall utgår från marknadsvillkor och kan 

konkurrensutsättas av fastighetsägaren själv.  

Bland- och slamavfall blir således kvar i det nuvarande dubbelsystemet. I förslaget som var på 

utlåtanderunda var det tänkt att kommunen konkurrensutsätter avfallstransporterna för 

blandavfall. 

– Det här förslaget, som ändrats till det bättre efter utlåtanderundan, motsvarar långt den syn 

som vi har och har länge haft i Österbotten. Vi har all orsak att vara nöjda med det här förslaget, 

det handlar naturligtvis också om arbetsplatser, säger riksdagsledamot Joakim Strand. 

Ett centralt syfte med avfallslagen är att stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär 

ekonomi, och målsättningen handlar om att höja återvinningsgraden till EU:s återvinningsmål. 

– Regeringens förslag är bra för småföretagarna i Österbotten. Lösningar som gynnar lokalt 

företags- och näringsliv bidrar till en fungerande och livskraftig landsbygd, konstaterar 

riksdagsledamot Anders Norrback. 

Revideringen av avfallslagen är en del av regeringsprogrammets skrivningar om ökad återvinning 

och cirkulär ekonomi inom avfallssektorn. Lagen behandlas under våren i riksdagen och lagen 

väntas träda i kraft i juli 2021.  

Bergqvist välkomnar tydligare regler för taxibranschen 

25.03.2021  

Riksdagen har idag (25.3) behandlat en revidering av taxilagen för att åtgärda de problem som 

uppstod efter en avreglering under den förra regeringsperioden. Riksdagsledamot och medlem i 

kommunikationsutskottet Sandra Bergqvist (SFP) ser mycket positivt på förändringarna 

regeringen vill göra. 

Speciellt tillgängligheten, pålitligheten och prissättningen har orsakat många problem inom 

taxibranschen. Nu ska det bli lättare att känna igen taxin, det ställs högre krav på chaufförerna 

och man vill bekämpa grå ekonomi.  

– Jag är väldigt glad över att vi nu kan rätta till flera av de missförhållanden som rått när det gäller 

taxiverksamheten. Hela branschen har lidit av den ”vilda västern” som uppstod efter den förra 

revideringen av lagen och målet nu är att återskapa förtroende och en fungerande taxitrafik, säger 

Bergqvist. 

Problemen som uppstått med offentligt understödda FPA-transporter, så kallade FPA-taxin, 

behandlas inte direkt i det här lagförslaget men förknippas starkt med tillgängligheten till 

taxitjänster. 

– Problemen med taxilagen ligger på kommunikationsministeriets bord men när det gäller 

fungerande FPA-transporter förutsätts det att social- och hälsovårdsministeriet nu i rask takt tar 

tag i saken. Det här är kommunikationsutskottets enhälliga uppmaning, säger Bergqvist. 

Den slutliga behandlingen av revideringen av taxilagen sker senare i veckan.  
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Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande 

27.03.2021 

Sfp:s vice ordförande Henrik Wickström förundrar sig över samlingspartiets agerande under 

gårdagens förtroendeomröstning för justitieminister Anna-Maja Henriksson. Samlingspartiet 

valde som enda andra oppositionsparti att rösta tillsammans med Sannfinländarna för att fälla 

Henriksson. 

– Jag förundrar mig storligen över Samlingspartiets agerande. Att man valde gå bakom 

sannfinländarnas oärliga misstroende påminner oss än en gång att partiet går åt ett oroväckande 

håll med sina värderingar, säger Wickström. 

Wickström poängterar att även samlingspartiet var överens om att flytta valet på grund av det 

oroväckande epidemiläget. I salen använde sannfinländska riksdagsledamöter en kraftig retorik 

där också rättsstaten och demokratin kritiserades. 

– Den här misstroendeomröstningen var ett politiskt spel som helt saknade grund. Det är 

ofattbart att samlingspartiet i valet mellan Halla-aho och Henriksson väljer Halla-aho och stöder 

den sannfinländska politiken och retoriken, säger Wickström. 

Adlercreutz: Satsa på företagsamhetsfostran i kommunerna! 

28.03.2021  

Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz vill sporra kommunerna till att 

investera i sina ungdomar genom att erbjuda dem företagsamhetsfostran i skolan. 

– Företagsamhetsfostran för ungdomar ger viktiga färdigheter inför arbetslivet. Den erbjuder 

dem möjlighet att pröva sina vingar, att lyckas och misslyckas in en trygg miljö, utan ekonomisk 

risk. Den lär ut färdigheter i ekonomi men visar också hur kreativitet och samarbete kan bära 

långt. Det här är lärdomar som barn och unga säkert har nytta av i sitt kommande arbetsliv, säger 

Adlercreutz. 

Adlercreutz lyfter fram till exempel Ung Företagsamhet r.f., som erbjuder kostnadsfria program i 

företagsamhet för skolor i Finland. Organisationen har just samlat in stöd för över 6 miljoner 

euro för att utvidga sin verksamhet. 

– Jag vill uppmuntra alla kommuner att gå med i nätverk som exempelvis Ung Företagsamhet. På 

ett mycket konkret sätt har de redan invigt tiotusentals ungdomar på företagsamhetens väg. Det 

här är uttryckligen en satsning som bär frukt på sikt. En satsning på ungdomarna är en satsning 

på framtiden, på företagsamheten i Finland och på sysselsättningen. 

 

 

APRIL 

Alarmklockorna måste ringa – ungas psykiska illamående kräver åtgärder! 

01.04.2021  

SFP: vice ordförande Henrik Wickström och Svensk Ungdoms förbundsordförande Frida 

Sigfrids uttrycker sin stora oro för ungas psykiska välmående. Igår publicerade Psykisk hälsa rf. 
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sin rapport om hur olika åldersgruppers psykiska välmåendet påverkats av coronapandemin. 

Enligt undersökningen är det de unga vuxna, det vill säga, 18-35-åringarna som är mest utsatta 

under pandemin och vars psykiska hälsa lidit mest. 

– Det här är tråkig läsning men det kommer inte som en överraskning. Flera av de begränsningar 

man infört under pandemin har speciellt riktats mot unga. Flera unga vuxna lever i osäkerhet med 

tanke på framtiden vilket tär på det psykiska välmåendet, säger Wickström. 

– Det är inte enbart restriktionerna som gör situationen tung för unga. Orosmomenten kring den 

egna ekonomin, situationen på arbetsmarknaden och den egna hälsan oroar också. Regeringen 

har medlen för att förbättra ungas situation. Nu krävs bara viljan. Studerande behöver inkluderas 

i socialskyddsreformen och studiestödets storlek måste möjliggöra studier på heltid, säger 

Sigfrids.  

Wickström och Sigfrids hoppas att unga vuxnas nödrop nu tas på allvar. De vill se att den länge 

debatterade terapigarantin träder i kraft så fort som möjligt. De hoppas också på riktade stöd för 

att motarbeta ungas psykiska illamående i samband med ramrian senare i vår.  

– Det är bra att regeringen föreslagit en förändring av vaccinationsstratrategin där man är beredd 

att styra en del vaccinleveranser till de värst drabbade områden. Nu måste regeringen ännu arbeta 

fram en exit-strategi som skapar framtidstro även för unga. Hur man ska kunna möjliggöra en 

något så normal vardag med vardagliga sociala kontakter är en viktig fråga som måste beaktas i 

planen, säger Wickström.  

– Ramrian kommer att vara avgörande för den yngre generationen. För att råda bot på 

problemen behöver vi satsningar på dem som mår dåligt för att kunna skapa en framtidstro och 

tillit till samhället. Det vinner vi alla på, säger Sigfrids. 

Anna-Maja Henriksson: Hushållsavdraget bör höjas 

07.04.2021  

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att hushållsavdraget bör 

höjas. Henriksson välkomnar Akavas dagsaktuella ställningstagande om att utveckla 

hushållsavdraget. Akava föreslår att avdragets maximibelopp höjs till 4 500 euro och att 

ersättningsdelen höjs till 60 procent. Därtill borde självriksdelen avskaffas. 

– Jag föreslog själv redan tidigare ett tvåårigt försök, där hushållsavdragets tillämpningsområde 

skulle breddas och övre gränsen skulle höjas avsevärt, till exempel till 7 500 euro. SFP har också 

föreslagit en höjning av hushållsavdragets ersättningsdel. Därför är det lätt att hålla med Akavas 

ställningstagande. Även förslaget om att avskaffa självriskdelen kan understödas, säger 

Henriksson.  

– Jag är övertygad om att ett höjt hushållsavdrag skulle öka sysselsättningsgraden. När hushållen 

köper mer tjänster gynnas företagen. Det är centralt att komma ihåg att nya arbetsplatser skapas i 

små och medelstora företag. Det finns nu ingen orsak att utesluta några åtgärder för att förbättra 

sysselsättningsläget och företagens situation. Tvärtom måste vi göra allt vi kan för att stärka 

näringslivets och företagens verksamhetsförutsättningar, så att fler finländare kan få en 

arbetsplats, säger Henriksson.  

Henriksson ser den utredning som Akava Works idag publicerade som ett viktigt tillägg till den 

offentliga diskussionen kring hushållsavdraget. 
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– Akavas utredning visar att hushållsavdraget används på alla inkomstnivåer i Finland. Under den 

senaste tiden har det i offentligheten framförts synpunkter om att hushållsavdraget endast 

används eller nyttjas av höginkomsttagare. Detta verkar alltså vara ett överdrivet påstående.  

Henriksson: Regeringen beviljade pengar för nybygget av skolhemmet Lagmansgården – 

viktigt beslut för hela Svenskfinland! 

08.04.2021 

 

Regeringen har idag beviljat 12,4 miljoner euro för ett nybygge av Lagmansgårdens skolhem, som 

samtidigt flyttar från Pedersöre till Pirilö i Jakobstad. 

 – Lagmansgårdens framtid har varit hotad i flera omgångar och de nya utrymmena är resultatet 

av långsiktigt och gediget arbete av såväl Svenska folkpartiet som ett flertal andra aktörer i 

Svenskfinland. Jag är oerhört glad att nybygget nu äntligen blir verklighet, säger SFP:s 

partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson.  

I fortsättningen kan Lagmansgården erbjuda såväl krävande vård utom hemmet som särskild 

omsorg. 

– Lagmansgården är det enda skolhem i hela Finland  som fungerar på svenska och det är givetvis 

oerhört viktigt att den verksamheten nu tryggas på lång sikt. Det handlar i slutändan om jämlik 

service för våra svenskspråkiga barn och unga som av olika orsaker inte kan bo hemma, och 

behöver särskild omsorg och tillsyn. 

– I samband med nybygget ökas också antalet platser i skolhemmet från nuvarande 12 till 19. Det 

betyder alltså att skolhemmet kommer att kunna ta emot flera ungdomar. Även det är 

välkommet, säger Henriksson. 

Ollikainen: Coronaåret ändrar på utbildningssektorn 

08.04.2021 

Den utbildningspolitiska redogörelsen, som publicerades idag, kunde inte ha kommit lägligare – 

av många olika orsaker. Det anser Mikko Ollikainen, SFP:s medlem i riksdagens kulturutskott. 

Senast gjordes en motsvarande nationell redogörelse för 15 år sedan. 

– Många ändringar har gjorts under de senaste 15 åren inom utbildningssektorn, från 

småbarnspedagogiken till universitetet. Nu finns allt samlat i ett och samma dokument. Det ger 

en bra bild av nuläget inom hela sektorn och här finns även tankar inför framtiden. Fokus ska i 

framtiden ligga mera på eleven eller den studerande framom på strukturerna, säger SFP:s 

riksdagsledamot Mikko Ollikainen.  

Den utbildningspolitiska redogörelsen är en av regeringens tre stora utbildningspolitiska helheter, 

vilket framgår i regeringsprogrammet. De två andra helheterna är satsningarna på kontinuerligt 

lärande och den utvidgade läroplikten. 

– Coronaåret har drivit oss till ändringar inom utbildningssektorn, framförallt då det gäller det 

digitala men även behovet av kontinuerligt lärande har ökat bland den arbetsföra befolkningen. 

Vi kan lära oss mycket av detta för att också i framtiden vara ett framstående utbildningsland. Till 

digitaliseringen hör inte enbart att ha verktyg och uppkopplingar utan också utvecklande av 

pedagogiken inom digitalt lärande. 
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I framtiden krävs ett större samarbete mellan olika parter, dels mellan undervisningen och 

arbetslivet, men även mellan olika utbildningsstadier. Ett större samarbete krävs även mellan 

offentliga sektorn samt utbildnings- och vårdsektorn. 

– Allt flera barn och unga mår dåligt och detta har eskalerat under coronaåret. Det har medfört 

till en starkare polarisering i kunskapsnivån vilket är en stor utmaning. Ett välmående barn lär sig 

bäst och därför är det viktigt att stödfunktionerna är i skick. 

Ollikainen betonar att det är viktigt med långsiktighet i beslutsfattande. 

– Vi lever i en tid då mycket förändras snabbt och därför vore det skäl att den 

utbildningspolitiska redogörelsen uppdateras kontinuerligt. Större satsningar på forskning och 

utveckling samt internationellt samarbete är otroligt viktig för att vi ska vara en föregångare inom 

utbildningssektorn också i framtiden. Det är värdefullt att vi har en bredare diskussion kring detta 

ämne. 

Parallellt med den utbildningspolitiska redogörelsen har Gun Oker-Blom gjort en 

helhetsutredning om den svenska utbildningen i vårt land. Flera delar från den utredningen ingår i 

den utbildningspolitiska redogörelsen, bland annat genom att stärka den svenska verksamheten 

på Undervisnings- och kulturministeriet. 

Henriksson vill fortsätta leda SFP 

10.04.2021 

SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson ställer upp för omval till 

partiordförande på partidagen 29-30.5.2021. 

– Jag vill gärna fortsätta leda Svenska folkpartiet och fortsätta jobba för ett tvåspråkigt Finland 

samt bidra till en stabil, framtidsorienterad politik i vårt land nu då vi småningom är på väg ut ur 

coronakrisen. Det är roligt att se att det finns en tydlig efterfrågan på SFP:s politik i landet. Detta 

syns bland annat i kandidatnomineringen inför kommunalvalet där SFP nu har kandidater i en 

rekordstor del av Finland, säger Henriksson. 

 –  Jag vill se SFP växa som parti och i kommunalvalet ska vi nå över 5 %. SFP ska fortsätta vara 

partiet för alla som värnar om ett tvåspråkigt Finland, den liberala västerländska demokratin, de 

mänskliga rättigheterna och det nordiska samarbetet. Vi är det liberala, borgerliga alternativet med 

ett stort socialt samvete. Nu behöver vi fortsätta förnya Finland och  satsa på ett företagarvänligt, 

positivt samhällsklimat  Det ska kännas naturligt och tryggt för alla finländare att rösta på SFP, 

oberoende modersmål, avslutar Henriksson. 

Svenska folkpartiets partidag går av stapeln 29-30 maj. SFP väljer partiordförande och 

partipresidium varje år. Anna-Maja Henriksson har lett Svenska Folkpartiet sedan år 2016. 

Adlercreutz: Nya grepp behövs för att öka arbetsrelaterad invandring 

13.04.2021  

Vi behöver radikalt snabbare lovprocesser och vårt samhälle behöver i grunden lägga om sin 

attityd när det gäller arbetsrelaterad invandring. Det betonar Anders Adlercreutz, 

gruppordförande för Svenska riksdagsgruppen. 
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–  Arbetsrelaterad invandring behövs för att höja sysselsättningsgraden. Våra företag vill växa och 

ha framgång internationellt. Då måste vi satsa på kunnande och då får inte långsamma 

lovprocesser bli ett hinder för rekrytering av kunnig personal, säger Adlercreutz. 

Han hänvisar till Arbets- och näringsministeriets uppgifter om att år 2019 kunde cirka 65 000 nya 

arbetsplatser inte grundas på grund av att det saknades kunnig personal. 

– Det här är oacceptabelt höga siffror. Konkreta åtgärder som ökar den arbetsrelaterade 

invandringen, måste finnas på regeringens bord då man om en vecka i halvtidsgranskningen tar 

beslut för att höja sysselsättningsgraden. 

Adlercreutz tycker att regeringen i denna fråga borde lyssna på ekonomisten Vesa Vihriälä. Han 

har efterlyst förenklade lovprocesser, men också stark marknadsföring och förändrade attityder i 

samhället, så att invandrare känner sig välkomna. 

– I Finland har vi en klar trend att den arbetsföra befolkningen minskar och det tillskott vi får 

beror nästan uteslutande på invandring. Det här är inte åsikter, utan realiteter som vi bör kunna 

acceptera och ta som en möjlighet, säger Adlercreutz. 

– Vi bör utan dröjsmål verkställa regeringsprogrammets mål om att lovprocesserna helt enkelt 

inte får ta längre än 30 dagar. Dessutom behövs en snabbare process för experter och 

startupföretagare med familjer som kan ge beslut om uppehållstillstånd inom 14 dagar, säger han. 

 

 

 

9. INFORMATIONSVERKSAMHET 

 
sfp.fi  

Partiets webbsida fortsätter vara SFP:s samlande kommunikationskanal och informationsida. 

Utvecklingsarbetet kring webbsidan har kunnat fortsätta kontinuerligt och har möjligjort flexibla 

lösningar för alla situationer. Webbsidan är integrerad med partiets egna register för att se till att 

informationen alltid är korrekt och uppdaterad. Sidan innehåller också ett automatiserat register 

över partiets politik: besökare kan se vad SFP:s visioner kring olika ämnen i ett lättanvänt 

kartotek, som uppdateras i takt med uttalanden och artiklar i det aktuella ämnet. Inför 

kommunalvalet 2021 utvecklades också en webbsida för kommunalvalet. 

Medborgarbladet  

Medborgarbladet är Svenska folkpartiets medlemstidning, som utkommer fem gånger om året. 

Medborgarbladets uppgift är att erbjuda läsarna en fördjupad insikt i de samhälleliga skeendena. 

Tidningen behandlar aktuella ärenden samt personer som verkar inom politiken och samhället. 

Under verksamhetsåret har tidningen förnyats och det första numret efter omstruktureringen 

utkom i oktober 2020. Medborgarbladet finns också på SFP:s webbsida och utvecklas 

kontinuerligt. 

SFP på de sociala medierna  
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De sociala medierna har snabbt utvecklats till att bli en av organisationens främsta 

informationskanaler, såväl internt som externt, i den dagliga verksamheten samt i 

valkampanjerna. Svenska folkpartiets närvaro är fortfarande koncentrerad till de kanaler som 

erbjuder den största publiken och de bästa möjligheterna att rikta budskap till rätt målgrupp. 

Under verksamhetsåret 2020 förnyades partiets visuella identitet – en förnyelse som tills vidare 

gäller under valkampanjen inför kommunalvalet 2021.  

Allmän informationsverksamhet  

SFP ordnade ett antal presskonferenser under verksamhetsåret. Partiet producerade och 

distribuerade också en stor mängd pressmeddelanden och uttalanden, både centralt, regionalt 

samt av enskilda politiker. Utöver det har SFP publicerat lyckade, och välspridda, visuella 

kampanjer och filmer i sina digitala kanaler.  

Kommunalvalet 2021 

Inför det annalkande kommunalvalet 2021 och med corona pandemin i beaktande har SFP 

utvecklat sina digitala kampanjer. Närvaron och satsningen på de digitala plattformarna har ökat. 

SFP har inlett ett nytt digitalt och direktsänt program, SFP-studion, som sänds regelbundet via 

partiets Facebooksida och webbsida. Varje avsnitt cirkulerar kring ett tema. 

 

10. SFP:S POLITISKA PROGRAM 
 

Stadspolitiskt program, finns som bilaga 

 

11. KOMMUNALVALET 
 

På grund av den rådande corona pandemin godkände riksdagens en lagändring som innebar att 

kommunalvalet flyttades från april till söndagen 13 juni. 

Redan i mars då kandidatlistorna inlämnades enligt den då gällande lagstiftningen kunde 

konstateras att Svenska folkpartiet överträffar sina uppsatta mål och kommer att gå till 

kommunalval i en rekordstor del av landet. När de kompletterade kandidatlistor lämnades in i 

maj har SFP kandidater i 64 kommuner. I senaste kommunalval år 2017 hade SFP kandidater i 52 

kommuner.  

– Kommunalvalet 2021 är historiskt för SFP. Vi har aldrig förut i partiets historia haft kandidater 

i en så stor del av Finlands kommuner som vi nu har. Intresset för SFP runt omkring i landet har 

ökat och det är glädjande att vi nu kan erbjuda möjligheten att rösta på SFP åt en större del av 

befolkningen än någonsin tidigare i kommunalval, framhåller SFP:s partisekreterare Fredrik 

Guseff. 

– Det finns ett klart behov av SFP ute i landet då vi utgör den enda liberalt borgerliga kraften på 

partikartan. I det kommande valet kommer man att kunna rösta på SFP i Finlands 11 största 

städer och därutöver på många mindre orter där vi inte tidigare ställt upp, fortsätter Guseff. 
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Svenska folkpartiet har som målsättning att göra det bästa kommunalvalet någonsin mätt i röster, 

med ett väljarunderstöd på över 5 %. Kommuner där SFP inte hade kandidater år 2017 är: 

Kurikka, Letala, Lundo, Kouvola, Lahtis, Tavastehus, Riihimäki, Sastamala, Björneborg, Nakkila, 

Karvia, Kuopio och Enontekis. 

Svenska folkpartiet går till val med XXXX kandidater, enligt de kompletterade kandidatlistorna 

som inlämnades 4.5.2021. 

På partifullmäktigemötet i november 2020 fastslogs partiets kommunalvalsprogram (se nedan). 

Programmet är i sin helhet översatt till finska och engelska. Finns även en lättläst version på 

svenska och finska, samt en förkortad version som är översatt till ryska, bosniska, estniska, 

spanska, italienska, vietnamesiska, ukrainska samt de tre samiska språken. 

SFP:s kommunalvalsprogram 2021: 

Kommunalvalet går av stapeln den 18 april 2021. I det valet är just du viktig! 

Svenska folkpartiet arbetar på alla plan för ett Finland med två starka nationalspråk, svenska och 

finska. Vi är din röst för ett Finland som sätter människan i centrum, och arbetar för lösningar 

som fungerar på lika villkor för alla. Vi behöver både starka stadsregioner och en levande 

landsbygd. Beslut som fattas i kommunen påverkar dig och din vardag. 

Kommunen är vi, du och jag tillsammans. Därför är också kommunalvalet viktigt. Det handlar 

om hur vår kommun och stad, din och min, ska utvecklas och ledas de kommande fyra åren. 

För SFP är det viktigt att alla kommuninvånare ska känna sig trygga, och trivas i sin 

hemkommun. Servicen ska fungera då man behöver den. Vi vill att våra barn ska få den bästa 

tänkbara starten i livet. Vi vill att våra daghem och skolor är trevliga miljöer där barnen trivs. Vi 

vill att våra äldre ska få den hjälp och det stöd de behöver. Vi vill se trivsamma boendemiljöer, 

anpassade till din livssituation. Vi vill även se en tydlig stadspolitik i våra större städer, med 

fungerande kollektivtrafik och intressanta bostadsområden. 

Svenska folkpartiet vill se kommuner som är trygga och där alla inkluderas. I våra kommuner vill 

vi skapa förutsättningar för det goda livet, så att du kan utvecklas, växa och vara lycklig. I våra 

kommuner satsar vi på medskapande och engagemang. Det ska finnas mötesplatser att träffas 

och umgås. Vi behöver svenska rum på orter där svenskan är i minoritet. 

Vi vill skapa ett gott språkklimat i hela landet och i alla kommuner. Alla ska känna sig inkluderade 

och våga tala sitt eget språk. 

Vi vill att kommunerna lever i tiden, och fördomsfritt vågar förnya sig. Vi vill att våra kommuner 

är aktiva när det gäller nyskapande och företagsetableringar. Satsningar på sysselsättning och 

företagsamhet är centrala delar i en fungerande kommun. Digitaliseringen ger möjlighet till en 

smidigare vardag, den mänskliga kontakten får ändå inte förloras. 

Kommunerna har en central roll när det gäller att lyfta fram energismarta lösningar. SFP jobbar 

för att Finlands kommuner är klimatneutrala 2030. 

Alla människor har rätt att skapa sin egen framtid. Den nu aktuella social- och 

hälsovårdsreformen ska trygga en jämlik service för alla. 

En jämställd kommun är en välmående kommun. Jämställdhet är en central grundvärdering i allt 

arbete vi gör, också i kommunerna. För SFP är det viktigt att vi har jämlikt med kvinnor och män 
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på ledande poster i kommunerna. SFP vill att alla kommuner undertecknar och genomför den 

europeiska deklarationen om jämställdhet mellan könen. 

Vi jobbar mot segregering och vill att våra kommuner tar ett aktivt grepp för att inkludera 

nyfinländare i det lokala samhället. Alla kommuner ska vara fria från rasism. SFP arbetar för 

mångfald och inkludering och vill att man ska kunna integreras också på svenska. Service på 

samiska ska erbjudas regionalt. Tjänster på teckenspråk ska också fungera. Det nordiska 

samarbetet är på många sätt unikt och aktiva kommuner kan dra nytta av ett gränsöverskridande 

samarbete. 

Coronaviruset har gjort att allt fler distansjobbar, och fritidsboenden har fått en ny betydelse för 

många. Det här ställer nya krav på servicen i den tillfälliga hemkommunen. Vi behöver utreda 

möjligheten till dubbla hemkommuner. 

SFP är partiet som är nära dig i livets alla skeden. Det ska vara lätt för dig att ta kontakt med dina 

förtroendevalda och med oss – i fråga som fråga. 

Den bästa skolan 

• Den svenskspråkiga grundskolan är en hörnsten i det tvåspråkiga Finland. En högklassig 

småbarnspedagogik lägger grunden till ett framgångsrikt samhälle. Finlands framgång 

bygger på en god och jämlik utbildning. Skolan måste ges tillräckliga resurser. SFP arbetar 

för en skolmiljö där både inlärning och välmående betonas. 

• Alla barn har rätt att delta i högklassig småbarnspedagogik. Den rätten ska inte vara 

beroende av hemort eller föräldrarnas arbetssituation. Vi vill att språkinlärningen i det 

andra nationalspråket inleds redan inom småbarnspedagogiken. 

• Alla barn och unga har rätt till en trygg skola där ingen mobbas. Vi måste fortsätta arbetet 

mot mobbning och öka riktade resurser för att motverka all form av mobbning 

• Utbildningen och undervisningen ska vara jämlik och fri från trånga könsnormer 

• Elevvårdens betydelse blir allt viktigare och vi vill garantera stöd i skolan i form av 

skolpsykologer, kuratorer och tillräckliga resurser till elev- och studiehandledningen. 

• En fungerande morgon- och eftermiddagsvård behövs och ger möjlighet till mångsidiga 

aktiviteter både ute och inne. 

• Vi vill att barnen ska ha möjlighet till hobbyverksamhet i anslutning till skoldagen. 

• Skolan ska bygga på närundervisning. Distansundervisning ska fungera som komplement 

där särskilda skäl finns. Både närundervisning och distansundervisning måste fungera på 

ett hållbart och jämlikt sätt. Varje barn ska ha tillgång till goda läromedel – såväl 

traditionella som digitala. 

• En mångsidig språkundervisning ska påbörjas redan i förskolan. Vi vill att allt fler ska ha 

möjlighet till språkbadsundervisning och språkduschar. 

• Skolmiljön och skolvägen ska vara trygg för alla. Vi jobbar för friska skolbyggnader med 

trivsamma och engagerande miljöer för inlärning. 

• Samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet är viktigt, men måste genomföras så 

att inlärning i arbetet och den teoretiska undervisningen är i balans. 

• Vi fortsätter investera i en högkvalitativ gymnasieutbildning på svenska och finska. 

• Vi satsar mera resurser på yrkesutbildningen för att höja på dess kvalitet och 

attraktionskraft i alla våra regioner. 
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Välmående invånare 

SFP arbetar för ett samhälle där alla kan känna sig trygga och må bra. Det här innebär att vi också 

i fortsättningen vill att servicen ska finnas nära kommuninvånarna. Varje invånare ska ha rätt till 

så väl fungerande hälso- och sjukvård som äldreomsorg den dag det behövs. Det ska finnas 

tillräckliga stödtjänster i kommunen för alla som behöver det. Vi behöver alla hjälp i olika skeden 

under våra liv. Till exempel rådgivningstjänster för familjer, stödtjänster i skolan, 

ungdomstjänster, sociala tjänster och äldreomsorg ska fungera på individens villkor – på både 

svenska och finska. Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land och 

därför vill vi också satsa på att göra vardagen smidig för barnfamiljerna. 

• Vi vill satsa på förebyggande och hälsofrämjande verksamhet. Satsningar på motion, 

idrott och kultur, såsom medborgar- och arbetarinstitut, ett aktivt föreningsliv, 

friluftsleder, bibliotek, musikinstitut och konstskolor skapar välmående och gör våra 

kommuner livskraftiga och trivsamma. 

• Det ska finnas rastplatser och hundparker i våra städer och kommuner. För allas trivsel är 

det även viktigt att det finns tillräckligt med avfallskärl. 

• I kommunen ska det finnas mångsidiga möjligheter för människor i alla åldrar att röra på 

sig. Lekplatser, skateparker och andra motionsmöjligheter, till exempel utegym och 

konditionstrappor ökar trivseln. I planeringen ska man alltid ta hänsyn till användarna, 

oberoende av funktionsförmåga. 

• För att social- och hälsovården ska fungera på bästa möjliga sätt behövs privata och tredje 

sektorn som komplement till den offentliga vården. Vi anser att servicesedlar borde 

användas mer omfattande i kommunerna och sjukvårdsdistrikten för att förkorta 

vårdköerna. 

• Coronaviruset har utmanat alla världens samhällen, också vårt. SFP kommer att fortsätta 

jobba för att stävja smittspridningen lokalt, regionalt och nationellt. När vaccinet är här 

vill vi att du ska kunna få det i din kommun. 

• Trygghet i livets alla skeden är viktigt. Vi anser att en högklassig äldreomsorg är en 

hederssak. Seniorrådgivningar i kommunerna fyller en viktig funktion när det gäller 

seniorers funktionsförmåga, hälsa och välmående. 

• Unga har rätt att må bra. Vi vill se fungerande ungdomstjänster som stöder en trygg 

uppväxt och motverkar utslagning. Uppsökande ungdomsarbete, navigatortjänster och 

ungdomsverkstäder hjälper unga att ta steget in i vuxenlivet. Eftersom SFP vill se en 

maxgräns för antalet elever per skolpsykolog och skolkurator måste den akuta bristen på 

behörig personal åtgärdas. 

• Vi vill jobba med att förebygga den ökande ensamheten både bland äldre och unga. 

• Vi vill att avgiftsfria preventivmedel för alla under 25 år erbjuds i kommunerna. Detta har 

visat sig minska antalet aborter hos unga. 

• Hobbyer är en viktig del av välmåendet. Vi anser att alla unga har rätt till en meningsfull 

och kostnadsfri fritidssysselsättning. Barn och unga ska få vara med och påverka vilka 

fritidsaktiviteter kommunen erbjuder. Kommunen ska erbjuda jämlika möjligheter till 

kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler oberoende kön eller ålder. 

• Ungdomsfullmäktige, äldreråden och handikappråden fyller en viktig funktion i 

kommunen. Då fler människor, med olika bakgrund, engageras kan vi bygga ett bättre 

samhälle. Vi vill även att deltagande budgetering används för att i högre grad inkludera 

invånarna i kommunens beslutsfattande. 
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• Vi vill se ett fungerande samarbete mellan kommunen, staten och den tredje sektorn. Vi 

vill trygga tredje sektorns långsiktiga verksamhetsförutsättningar. 

• Vi jobbar för att alla, också personer med funktionsvariation, ska ha rätt till arbete, 

självbestämmande och en möjlighet att påverka sitt liv. 

• Integrationstjänster blir allt viktigare i våra kommuner och behöver fungera bra för att 

säkerställa att nyfinländare känner sig delaktiga. Kommunerna ska höja kvaliteten på 

integrationstjänsterna för nyfinländare utanför arbetsmarknaden. 

• Förebyggande av våld mot kvinnor och av våld i nära relationer samt tjänster för offer för 

våld ska vara en naturlig del av kommunernas arbete. För att främja hälsa och 

välbefinnande ska kommunerna utveckla ett tvärsektoriellt, långsiktigt och systematiskt 

våldsförebyggande arbete. 

• Vi vill att kommunerna inför könsmedveten budgetering och att könskonsekvenserna av 

besluten bedöms. 

• Social- och hälsovården står inför en stor förändring. Patienten ska också framöver vara i 

fokus. Det fungerande samarbetet mellan olika aktörer och yrkesgrupper ska fortsätta och 

utvecklas. 

• Trenden med ökad användning av droger är oroväckande. För att stödja både 

missbrukare och deras familjer behövs ett brett utbud av olika tjänster och vårdformer. Vi 

vill se fler lågtröskelmottagningar, stöd till familjer och multiprofessionellt samarbete till 

exempel mellan kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen. 

• Vi vill att kommunerna fattar barnvänliga och långsiktiga beslut. Därför vill vi att 

kommunerna i högre grad använder sig av barnkonsekvensbedömningar. 

• Vi vill ändra åldersgränserna för avgiftsfri bröstcancerscreening från nuvarande 50-69 år 

till 40-74 år. Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer i Finland. 

Föregångare på klimat och miljö 

Vi vill att Finland ska vara en föregångare i frågor som berör klimat och miljö. Finland ska vara 

klimatneutralt år 2035. För att stävja klimatförändringen och bevara biodiversiteten behövs 

mångsidiga åtgärder på flera olika plan. Många kommuner är föregångare när det gäller att finna 

klimatlösningar som är anpassade till regionens förutsättningar, och stöder på så sätt ett hållbart 

näringsliv och klimatsmarta arbetsplatser i kommunen. 

• Vi vill arbeta för en klimatsmart utveckling. Kommunerna har en avgörande roll när 

Finlands klimatmål ska uppnås. Användningen av förnybar energi ska främjas och fossila 

bränslen utfasas, särskilt i uppvärmningen. 

• I planläggning och byggande ska hållbarhet främjas, såväl gällande byggnadsmaterial som 

energianvändning. Vi ska bygga långsiktigt och se till att det finns tillräckligt med resurser 

för underhåll. Vi vill se mera träbyggande i kommunerna för att minska vår 

klimatpåverkan. 

• Kommunens upphandling är ett viktigt verktyg i klimatarbetet, till exempel för att främja 

klimatsmarta lösningar och närproduktion. 

• Vi vill att utsläppen i trafiken ska halveras till 2030 i jämförelse med 2005 års nivå.Vi vill 

utöka mängden laddningsstationer för elbilar och tankningsstationer för biogasbilar samt 

främja en parkeringspolitik som stöder miljövänliga bilar. 

• Vi vill att allt flera ska använda hållbara transportmedel. Vi jobbar för goda 

kommunikationer, god trafikplanering, flera lättrafikleder och bilfria områden. 
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• Vi vill arbeta för en välfungerande kollektivtrafik och flera mobilitetstjänster – det ska 

vara enkelt att leva utan bil framförallt i städerna. 

• En välfungerande kollektivtrafik betyder rutter såväl mellan förorten och centrum som 

tvärgående rutter. Den regionala trafiken mellan centralorter och mindre kommuner lite 

längre bort skall utvecklas. Hållplatserna skall skydda dig från väder och vind. 

• Snabba och pålitliga nätförbindelser stöder såväl möjligheterna till distansarbete som hela 

landets digitala konkurrenskraft. Detta ska också gälla i skärgården och på landsbygden. 

För fungerande nätförbindelser behövs samarbete mellan staten, kommunerna och de 

olika nätoperatörerna. 

• Östersjön hotas av både övergödning och av klimatförändringen. Vi vill arbeta för att 

minska belastningen, bland annat genom att effektivera vattenhanteringen och öka 

återvinningen av näringsämnen. 

• Vi vill att kommunerna motarbetar en försvagning av biodiversiteten genom att rikta 

tillräckliga resurser till upplysningsarbete och till frivilliga naturskyddsåtgärder. 

• Som en del av ett målmedvetet klimatarbete vill vi att kommunen satsar på att minska 

onödigt avfall i sin verksamhet. Det behövs välfungerande återvinning, återanvändning 

och avfallshantering med tillräckligt många insamlingspunkter. 

Välskött ekonomi och de bästa förutsättningarna för näringslivet 

Kommunernas ekonomi är ansträngd och coronaepidemin har ytterligare förvärrat läget. I svåra 

ekonomiska tider vill vi lyfta fram vikten av våra värderingar. En välskött kommunal ekonomi ger 

de bästa förutsättningarna för en fungerande vardag i kommunen. Efter social- och 

hälsovårdsreformen betonas kommunens roll också när det gäller att skapa bästa möjliga 

verksamhetsförutsättningar för det lokala näringslivet. 

• Vi vill se ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet för att skapa de bästa 

förutsättningarna för investeringar och företagande. Livskraftiga primärnäringar skapar 

sysselsättning och ger mervärde både lokalt och nationellt. Kommuner ledda av Svenska 

folkpartiet har ofta ett bättre sysselsättningsläge än många andra. Det goda arbete som 

gjorts behöver få fortsätta. 

• Vi behöver åtgärder på flera olika plan för att höja sysselsättningen. 

Sysselsättningstjänsterna i kommunen ska fungera effektivt så att den arbetssökande så 

snabbt som möjligt erbjuds arbete. 

• I frågan om kommunal- och fastighetsskatten stöder vi en återhållsam skattepolitik där 

nivåerna inte blir för höga. 

• Vi anser att planering och markanvändning ska stödja etablerandet av företag och 

utvecklandet av näringslivet. 

• Vi vill jobba för smartare och mer hållbara upphandlingar. Upphandlingar ska i högre 

grad betona kvalitetskriterier, ta hänsyn till klimatpåverkan och tillåta delanbud. 

Ansvarsfullt producerade livsmedel ska vara en självklarhet. 

• Kommunen ska vara en god arbetsgivare. Kommunens anställda är en viktig resurs. 

Deras välmående och arbetshälsa ska vi värna om. 

• Vi vill trygga kommunernas förutsättningar att göra betydande tillväxtinvesteringar. 

• Vi vill jobba för smarta städer och kommuner. Kommunen ska öppna dörrar för 

innovationer. 

• Vi vill stärka samarbetet mellan företagen i kommunerna och gärna hela regioner. 
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• Vi vill att kommunerna aktivt arbetar för arbetsrelaterad invandring. 

• Vi vill säkerställa att högskolepolitiken tar i beaktande kommuners och regioners 

långsiktiga behov av kunskap och arbetskraft. 

 

12. PERSONALEN 
 

Partikansliet 

Partisekreterare: Fredrik Guseff 

Organisationschef: Maria Grundström 

Ledningens assistent: Malin Karlsson 

Politisk sekreterare: Andreas Elfving 

Pressekreterare: Anders Wikström 

Redaktör, Medborgarbladet: Sofia Jern (3.8.2020-) 

Politik- och dataanalytiker: Christoffer Hällfors 

Politisk sakkunnig: Laura Ollila 

Organisationssekreterare: May Myrberg 

Kanslisekreterare: Corinna Floman 

Art Director: Maria Bussman 

Praktikant: Sofi Andersson (11.1-30.6.2021) 

Kretskanslier 

 

Helsingfors 

Kontaktchef: Anna Strömberg 

Verksamhetskoordinator: Tyko Hertzberg (12.10.2020-) 

Politisk specialmedarbetare: Sofia Henriksson 

Nyland 

Tf. Verksamhetsledare: Jenny Vilén 

Tf. Verksamhetskoordinator: Laura Fagerlund 

Kampanjkoordinator: Selma Moring 

Österbotten 

Tf. Verksamhetsledare: Jenni Ahlbäck (6.4.2020-) 

Verksamhetskoordinator: Charlotta Rosenlöf (1.3.2021-30.4.2021) 

Kampanjkoordinator: Leila Arnautovic (6.4.2020-30.4.2021) 

Regionkoordinator: Gita Hassel (30.11.2020-30.6.2021) 

Egentliga Finland 

Verksamhetsledare: Cecilia Achrén 

Tf. Verksamhetskoordinator: Tommi Kippola 

Valassistent: Jenny Sandberg (4.1-13.6.2021) 

Samkretsen 

Verksamhetsledare: Åsa Gustafsson 
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Övriga tjänstemän 

 

Regeringen 

Statssekreterare: Malin Brännkärr 

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Otto Andersson 

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Silja Borgarsdottír Sandelin 1.2.2021- (-28.1.2021 

Ministerspecialmedarbetare, Blomqvist).  

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Niklas Mannfolk 

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Lisa Palm 

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Jade Malmi 17.8.2020- 

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Hanna Seppä -30.6.2020 

Ministerspecialmedarbetare (Henriksson): Camilla Mäkinen -31.1.2021 

Ministerspecialmedarbetare (Blomqvist) Anna Abrahamsson, 15.8.2019- 

Ministerspecialmedarbetare (Blomqvist): Anders Portin, 7.1.2020- 

Ministerspecialmedarbetare (Blomqvist): Carolina Nordling 1.3.2021-  

 

Riksdags assistenter  

Assistent för Anders Adlercreutz: Anni Dahlén - 31.1.2020 

Crista Grönroos 1.2 2022 - 

Assistent för Mats Löfström: Emma Lindvall 27.1.2020 - 31.1.2021 

 Elin Boman 1.2.2021 - 

Assistent för Sandra Bergqvist: Rosanna Blomster    

Assistent för Anna-Maja Henriksson: Ida-Maria Skytte  

Assistent för Thomas Blomqvist: Anni Dahlén (moderskapsledig), Anita Westerholm 17.8.2020 - 

30.4.2021 

Assistent för Eva Biaudet: Johanna Mantere  

Assistent för Anders Norrback: Mikaela Wickman - 3.8.2020 

 Lasse Paukkonen 17.8 2020 -    

Assistent för Mikko Ollikainen: Johannes Wilson - 31.7 2020 

Wilhelmina Hindström 1.9 2020 -   

Assistent för Veronica Rehn-Kivi: Vilhelm Forss    

 

Assistent för Joakim Strand: Assistent Katarina Nylund - 28.2.2021 

 Mirjam Fogde 23.3.2021 -  

 

Gruppkansliet 

Generalsekreterare Henrik Stenbäck 

tf. lagstiftningssekreterare Jade Malm 19.9.2019 - 30.6.2020 

Lagstiftningssekreterare Hanna Seppä 15.7.2020 – 

Riksdagssekreterare Christel Liljeström     

Lagstiftningssekreterare Otto Andersson tjänstledig 11.6.2019 - 15.4.2023 

Lagstiftningssekreterare Hanna Seppä tjänstledig 1.7.2019 - 30.6.2020 
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Europaparlamentet 

Europaparlamentariker Nils Torvalds medarbetare i Bryssel: Beata Björkvall (slutade 8.11.2020), 

Alexander Lång, Minna Österholm (började 15.2.2020), Robert Vickström (5.3.2020-1.12.2020), 

Johannes Lith (började 15.1.2021), Celinda Nordqvist (började 1.4.2021)  

 

Nils Torvalds medarbetare i Finland: Elisabet Rantschukoff  

 

Praktikanter i Bryssel: Efter den 26.6.2020 har praktikanterna uteblivit p.g.a. det rådande 

pandemiläget. 

 

Bilagor 

13. Bokslut (separat bilaga) 

14. Revisionsberättelse (separat bilaga)  

15. Medlemsstatistik  

 

SFP i Egentliga Finland   

200 SFP i St. Karins 34 

215 SFP i Åbo 422 

230 SFP i Pargas 185 

235 SFP i Kimitoön 313 

250 SFP i Nagu 69 

260 SFP i Korpo 58 

280 SFP i Iniö 56 

290 SFP i Houtskär 49 

311 SFP i Reso 6 

312 SFP i Nådendal 25 

313 SFP i Salo regionen 27 

  1 244 

    

SFP i Helsingfors   

701 SFP i Sydvästra Helsingfors 158 

702 SFP i Munksnejden 111 
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703 SFP i Kronoskatsgardet 64 

704 SFP i Södra Helsingfors 174 

705 SFP i Tölö 143 

706 SFP i Hoplaxnejden 150 

707 SFP i Sydöstra Helsingfors 126 

708 SFP i Norra Helsingfors 112 

709 SFP i Norr om Långa bron 109 

710 SFP i Centrum 209 

711 SFP i Östra Helsingfors 108 

  1 464 

    

SFP i Nyland   

400 SFP i Mellersta Vanda 76 

401 SFP i Mårtensdal 61 

402 SFP i Västra Vanda 54 

403 SFP i Östra Vanda 33 

410 SFP i Tusby 29 

420 SFP i Tenala 118 

421 SFP i Bromarf 59 

430 SFP i Strömfors 75 

440 SFP i Sjundeå 152 

455 SFP i Sibbo 302 

460 SFP i Pojo 114 

470 SFP i Pernå 143 

480 SFP i Mörskom 51 

490 SFP i Lovisa 130 

500 SFP i Lojonejden 52 

510 SFP i Liljendal 221 

520 SFP i Lappträsk 169 

530 SFP i Kyrkslätt centrum 104 
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531 SFP i Norra Kyrkslätt 55 

532 SFP i Södra Kyrkslätt 110 

540 SFP i Kervo 23 

550 SFP i Karis 206 

560 SFP i Ingå 238 

566 SFP i Träskända 5 

570 SFP i Hyvinge 13 

571 SFP i Nurmijärvi 9 

582 SFP i Hangö 95 

590 SFP i Grankulla 224 

600 SFP i Mattby-Olars 65 

601 SFP i Stor-Alberga 70 

602 SFP i Norra Esbo 33 

603 SFP i Esboviken 68 

604 SFP i Stor-Hagalund 68 

605 SFP i Stor-Köklax 42 

606 SFP i Esbo centrum 69 

610 SFP i Ekenäs 185 

612 SFP i Snappertuna 71 

623 SFP i Södra Borgå glesbygd och 

skärgård 278 

624 SFP i Västra Borgå 101 

625 SFP i Östra Borgå lk 61 

632 SFP i Borgå centrum 329 

640 SFP i Vichtis-Högfors 10 

650 SFP i Mäntsälä 4 

  4 375 

    

SFP i Österbotten   

001 SFP i Vörå 528 
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010 SFP i Vasa centrum 209 

011 SFP i Brändö-Vikinga 84 

012 SFP i Dragnäsbäck-Hemstrand 50 

013 SFP i Östra Vasa 54 

014 SFP i Gerby-Västervik 33 

015 SFP i Högbacken-Sunnanvik 24 

016 SFP i Roparnäs omnejd 56 

018 SFP i Sundom 109 

020 SFP i Pedersöre 434 

021 SFP i Esse 237 

022 SFP i Purmo 227 

030 SFP i Oravais 152 

040 SFP i Närpes 484 

041 SFP i Pörtom 145 

042 SFP i Övermark 130 

050 SFP i Nykarleby centrum 130 

051 SFP i Nykarleby lk 196 

052 SFP i Jeppo 190 

053 SFP i Munsala 149 

055 SFP i Pensala 114 

060 SFP i Maxmo 53 

070 SFP i Malax 423 

071 SFP i Bergö 54 

072 SFP i Petalax 95 

080 SFP i Larsmo 164 

090 SFP i Kronoby 207 

091 SFP i Nedervetil 281 

092 SFP i Terjärv 280 

110 SFP i Kristinestad 268 

111 SFP i Lappfjärd 345 
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112 SFP i Dagsmark 173 

114 Nya Sfp i Kristinestad 6 

115 SFP i Tjöck 93 

116 SFP i Södra Kristinestad 224 

120 SFP i Korsnäs 204 

129 SFP i Smedsby-Böle 145 

130 SFP i Korsholm 284 

131 SFP i Kvevlax 176 

132 SFP i Replot-Björkö 201 

133 SFP i Solf 184 

134 SFP i Norra Korsholm 118 

140 SFP i Kaskö 49 

151 SFP i Jakobstads centrum 149 

152 SFP i Södra Jakobstad 95 

153 SFP i Östra Jakobstad 46 

155 SFP i Västra Jakobstad 91 

160 SFP i Karleby 703 

  8 846 

    

    

Samkretsen   

750 SFP i Satakunta 34 

751 SFP i Jyväskylä 31 

753 SFP i Kotka med omnejd 30 

754 SFP i Norra Kymmenedalen 12 

755 SFP i Tavastland - Häme 38 

756 SFP i Pyttis 63 

757 SFP i Tammerfors 90 

758 SFP i Uleåborg med omnejd 50 

760 SFP i Savo-Karjala 4 
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  352 

    

Svenska kvinnoförbundet 2 472 

Svensk Ungdom 2 821 

Förbundet Svenska Seniorer 482 

    

Specialföreningar   

721 Intresseföreningen för barnfamiljer   

899 Sfp i Bryssel   

900 Kristet Samhällsansvar i Finland r.f.   

901 Liberalt initiativ   

902 Svenska folkpartiets Moderater   

903 Svenska framtidsförbundet r.f   

907 Multicultural Finland   

908 Nätverk för tvåspråkiga i Finland   

909 Liberal framtid/Liberaalinen 

tulevaisuus   
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