FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATER

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
1.

ALLMÄNT

År 2021 blev ett historiskt år i Finland då social- och hälsovårdsreformen godkändes av riksdagen i
juni. Tidigare samma månad hölls kommunalvalet som blivit framskjutet på grund av coronapandemin
som präglade även detta år, med bland annat utlysta undantagsförhållanden på våren.
Krishanteringen förändrades under året i och med coronavaccineringen.
I augusti trädde lagen om den utvidgade läroplikten i kraft. Regeringen Marin fortsatte förverkliga
regeringsprogrammet på bred front, från en korrigering av lagarna för taxitrafik till grundandet av en
instans som äldreombudsman. Även en ny nationalspråksstrategi godkändes, som ska trygga allas
rätt att få service på nationalspråken och förbättra språkklimatet.
Under året återhämtade sig Finlands ekonomi på ett sätt som visade att regeringens ekonomiska
krishantering varit lyckad. I samband med budgetförhandlingarna enades regeringen också om
centrala klimatåtgärder.
För FSD:s del har året präglats av vårens kommunalval samt förberedelser inför välfärdsområdesvalet
som hölls i januari 2022. Det har även skett förändringar inom FSD:s personal. Tidigare
verksamhetsledare Hildur Boldt gick över till andra uppgifter inom fackförbundet PAM. Ny
verksamhetsledare från 1.10.2021 är Nils-Johan Englund, tidigare ombudsman. Simon Bergman
tillträdde tjänsten som organisationssekreterare från den 15.11.2021.
FSD har i sin politik betonat att i återhämtningen från coronapandemin bör välfärden stärkas,
utbildningsnivån höjas och klimatmålen nås. FSD har även betonat att arbetstiden bör förkortas samt
att det nordiska samarbete bör stärkas.
2. VAL
Kommunalval 2021
FSD:s kommunalvalsmanifest ”En hållbar kommun med människan i fokus” godkändes på FSD:s
kongress 25.10.2020.
I kommunalvalet 2021 blev Samlingspartiet största parti med 21,4 % av rösterna. SDP blev tvåa med
17,7 % av rösterna. Valdeltagandet blev 55,1 %, en nedgång med 3,8 % jämfört med kommunalvalet
2017.
FSD hade 205 kandidater uppställda i valet, 8,5 % färre än kommunalvalet 2017. FSD samlade 10 336
röster, vilket motsvarar 2,4 % av partiets röster. I kommunalvalet 2017 samlade FSD 13 095 röster.
FSD tog 48 mandat i kommunfullmäktige, fem färre än 2017.
Kommunalorganisationerna och föreningarna hade huvudansvaret för kandidatrekrytering och
valkampanjerna i kommunerna. FSD stödde valkampanjen bland annat genom att anställa Simon
Bergman som kampanjarbetare under tiden 15.2–11.6 som ett direkt stöd till föreningarna och
kandidaterna. FSD ordnade även utbildningstillfällen och FSD:s startskott 2021 handlade i huvudsak
om kommunalvalet med teman som hur nå ut med budskap samt marknadsföring på social media.
FSD:s personal har även besökt föreningar, deltagit i valtillfällen samt ordnat kandidatcaféer via
Teams.
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Folktingsvalet 2021
FSD hade ansvar för Folktingsvalet inom SDP. SDP hade 14 kandidater i Helsingfors valkrets, 30 i
Nylands valkrets, 7 i Åbolands valkrets, 16 i Vasa valkrets och 2 i Övriga Finlands valkrets. SDP ställde
upp sammanlagt 205 svenskspråkiga kandidater i kommunalvalet. SDP fick 9 (-2) mandat i
Folktingsvalet. FSD fick 2 (-1) mandat i Helsingfors valkrets, 3 (-1) mandat Vasa valkrets och 3 (-1)
mandat i Nylands valkrets, och 1 (+1) mandat i Åbolands valkrets. På Folktingets session valdes Johan
Kvarnström till Folktingets andra vice ordförande och FSD har totalt två platser i styrelsen.
3. RIKSDAGSGRUPPENS OCH MINISTERGRUPPENS VERKSAMHET
Riksdagsledamot Johan Kvarnström har verkat som medlem i kommunikationsutskottet och
miljöutskottet samt suppleant i kulturutskottet och Nordiska rådet.
FSD:s ordförande Anette Karlsson har jobbat som politisk medarbetare i riksdagsgruppen. Distriktets
vice ordförande Jacob Storbjörk har jobbat som svensk informatör för riksdagsgruppen och
Kvarnströms medarbetare.
4. MEDLEMMAR
Den 31.12.2021 hade FSD 33 medlemsföreningar. Medlemsantalet i FSD:s föreningar 31.12.2021 var 1184
(-121). Restmedlemmarnas antal var vid årsskiftet 138. Antalet röstberättigade personmedlemmar i
föreningarna uppgick 31.12.2021 till 1046 (-46). En kretsvis sammanställning över medlemsantalet i
föreningarna 31.12.2021 ingår som bilaga.
5. ORGANISATION
FSD:s högsta beslutande organ är den årliga kongressen på hösten. FSD:s nästhögsta beslutande
organ är fullmäktige som har möte på våren. FSD:s styrelse styr däremellan den politiska och
organisatoriska verksamheten.
KONGRESSEN
FSD:s kongress ordnades den 23–24.10 i Vanda på Vanda stadshus.
Samma personer kallades till hedersmedlemmar som föregående år så att de även fick
uppmärksammas fysiskt.
Kongressen kallade minister Kaj Bärlund till hedersordförande för distriktet.
Kongressen kallade följande kamrater till hedersmedlemmar:
1. Mae Cedercreutz-Pesonen
2. Elisabeth Helander
3. Henrik Helenius
4. Yngve Lindholm
5. Tom Sandlund
6. Inger Östergård
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Följande hälsningsanföranden framfördes:
1. Antti Lindtman, Vanda stad
2. Camilla Grundström, Svenska Finlands Folkting
3. Stig Kumlin, Pensionstagarnas Centralförbunds Svenska Distrikt
4. Ulf Stenman, Kommunförbundet (video)
5. Ålands Socialdemokrater (video)
6. Jonatan Wikström, FSUD
7. Nina Wessberg, Industrifacket
Lennart Svensson-stipendiet om 300 euro tilldelades Finlands svenska unga socialdemokrater.
I kongressen, som leddes av ordförande Anette Karlsson och I viceordförande Jacob Storbjörk deltog
47 befullmäktigade ombud.
Remissdebatten om det allmänpolitiska läget inleddes av SDP:s arbetsminister Tuula Haatainen.
Diskussionen var livlig och bevakades av massmedia.
Kongressen godkände ett valmanifest för välfärdsområdesvalet 2022. På kongressens andra dag hölls
ett seminarium i anknytning till välfärdsområdesvalet där temat var den kommande reformen. Som
inledare fungerade bl.a. riksdagsledamot och nuvarande omsorgsminister Aki Lindén.
Kongressen valde även ny styrelse för åren 2022–2023. Till ordförande valdes Dimitri Qvintus efter
omröstning mellan Qvintus och Peter Sjökvist, rösterna utföll 40–8. Kongressen valde enhälligt Anna
Caldén till första viceordförande samt Peter Sjökvist till andra viceordförande. Övriga
styrelseledamöter: Kai Alajoki, Kjell Grönqvist, Larserik Häggman, Elin Härmälä, Mats Lagerstam,
Jonna Lindqvist, Arseniy Lobanovsky, Jacob Storbjörk, Heidi Åkerfelt och Rebecca Åkers. Till
ersättare i styrelsen valdes: Martin Nybom, Holger Wickström och Lilian Strömberg.
Uttalanden
Kongressen godkände på lördag resolutionen ” Statsministrarna i de nordiska länderna har uppställt
som mål att Norden skall vara världens mest integrerade region år 2030” samt på söndag resolutionen
”FSD: Arbetstiden bör förkortas”.
Motioner
Kongressen behandlade 22 motioner.
1. Solidaritet i Solidium
Motionen godkändes inte.
2. Skriv kravet om sex timmars arbetsdag med stora bokstäver på arbetarrörelsens baner!
Motionen godkändes.
3. Framtidsverktyg för politiskt arbete
Motionen godkändes.
4. Utvecklandet av vindkraften i Nyland
Motionen godkändes.
5. Den finländska svenskspråkiga socialdemokratins fortlevnad och förnyelse
Motionen godkändes.
6. En socialdemokratisk bostadspolitik för hela Svenskfinland
Motionen godkändes.

7. Rättvis lön och kunskaper i finska bör garanteras vid arbetsrelaterad invandring
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Motionen godkändes med tillägget: ” även rätt till språkundervisning i svenska är
viktigt och bör tryggas i större utsträckning. Val av språk bör ske på den anställdas
önskan.”
8. Högre lön för personal inom småbarnspedagogiken
Motionen antecknades för kännedom.
9. Mötesarvoden från samhällets förtroendeuppdrag ska ej påverka socialskyddet
Motionen godkändes.
10. Arvoden för förtroendepost kan fälla sociala bidrag
Motionen antecknades för kännedom.
11. Kollektivavtalens bevarande
Motionen godkändes.
12. Upp till kamp för kollektivavtalen!
Motionen godkändes.
13. Framtidens bilpark
Motionen godkändes.
14. Grön trafikpolitik i städer och kommuner
Motionen godkändes.
15. Skattepolitik för en grönare pendling
Motionens första yrkande antecknades för kännedom, andra och tredje yrkandena godkändes.

16. Kustbanan behövs ännu i tiotals år
Motionen godkändes.
17. Vi måste satsa på den förebyggande verksamheten för barn och unga
Motionen godkändes.
18. Deltagande budgetering som koncept i Svenskfinland

Motionen godkändes.
19. Partiavdelningens kassör utses av styrelsen, att ensam teckna avdelningens namn
Motionen godkändes inte.
20. FSD borde anställa en person som jobbar delvis för FSUD

Motionen godkändes.
21. Representant för anställda i alla bolagsstyrelser

Motionen godkändes.
22. Gör familjeåterföreningar lättare

Motionen godkändes.
FULLMÄKTIGE
Som fullmäktigeordförande fungerade Folke Sundman. Fullmäktigemötet ordnades den 24.4 via
Teams.
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inledde den allmänpolitiska debatten.
Fullmäktigemötet antog uttalandena ”FSD: Värna om kollektivavtalssystemet!” samt ”FSD: En stark
välfärdsstat är bästa krisberedskapen.”
STYRELSEN
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Styrelsen bestod av ordförande Anette Karlsson, vice ordförande Jacob Storbjörk, andra vice
ordförande Erica Helin, medlemmarna Kjell Grönqvist, Sirkka-Leena Holmberg, Elin Härmälä, Mats
Lagerstam, Marianne Laxén, Petri Nyberg, Peter Sjökvist, Lilian Strömberg, Rebecca Åkers samt
ersättarna Jonna Lindqvist, Jari Lehtivaara, Larserik Häggman och Maj Granroth.
Föredragande vid styrelsens sammanträden var verksamhetsledare Hildur Boldt och ombudsman
Nils-Johan Englund. Till styrelsens sammanträden kallades som observatörer med yttranderätt:
riksdagsledamot Johan Kvarnström, hedersordförande Kaj Bärlund, fullmäktiges ordförande Folke
Sundman, FSUD:s representant Jonatan Wikström, Arbetarbladets chefredaktör Topi Lappalainen
samt biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström.
Styrelsen sammanträdde 14 gånger under året.
Styrelsens arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott bestod av ordförande Anette Karlsson, vice ordföranden Jacob Storbjörk
och Erica Helin samt Larserik Häggman och Marianne Laxén. Föredragande vid arbetsutskottets
möten var verksamhetsledare Hildur Boldt och ombudsman Nils-Johan Englund.
PERSONAL OCH KANSLI
Hildur Boldt var verksamhetsledare fram till den 19.9. Tidigare ombudsman Nils-Johan Englund blev
t.f. verksamhetsledare från och med den 20.9 och ordinarie verksamhetsledare från och med den 1.10.
Simon Bergman anställdes i två omgångar, som kampanjarbetare 15.2-11.6 och sedan som
organisationssekreterare från och med den 15.11. FSD har två kanslier, ett i Helsingfors och ett i Vasa.
FSD:s kansli i Helsingfors finns i partikansliets utrymmen, Broholmsgatan 18-20C, 6 vån i Helsingfors.
FSD:s kansli i Vasa finns i gemensamma utrymmen med Vasa kommunalorganisation på
Storalånggatan 50, 65100 Vasa.
6. VERKSAMHET
Fokus för den organisatoriska verksamheten var på den lokala verksamheten, kommunalvalet samt
förberedelser inför välfärdsområdesvalet. Det mesta av distriktets planerade verksamhet kunde
ordnas trots coronapandemin, men evenemangen och utbildningarna tog nya former då man inte
kunde träffas i person.
FSD ordnade ett startskott för föreningsaktiva och kommunalvalskandidater den 23 januari via
Teams. Utbildningarna under året fokuserade på att stärka det lokala politiska arbetet,
medlemsvärvning och synlighet i både traditionella och sociala medier. Specifika utbildningstillfällen
ordnades både för kommunalvalskandidater samt för välfärdsområdeskandidater
Tematiska arbetsgrupper
FSD:s styrelse grundade på sitt konstituerande möte i början av mandatperioden fem tematiska
arbetsgrupper som medlemmarna kunde söka till:
• Arbetsmarknad, sysselsättning och kommunikationer
• Miljö och klimat
• Social- och hälsovård, likabehandling
• Utbildning och familjepolitik
• Utrikespolitik, fred och migration
Arbetsgrupperna beredde svar på motioner till fullmäktige och kongressen, skrev underlag till FSD:s
valmanifest och bistod partikongressdelegaterna med kommentarer och ändringsförslag.
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Ungdoms- och studerandeverksamheten
Som ordförande för Finlands Svenska Unga Socialdemokrater fungerade Jonatan Wikström och för
Åbo Vasa Socialdemokratiska Studerande Pontus Westmalm. FSUD och ÅVSS ger egna
verksamhetsberättelser.

Informationsverksamhet
Viktiga informationskanaler under året var Arbetarbladets webbtidning, FSD:s nätsida samt FSD:s
sida och interna grupp på Facebook. Antalet följare på Facebook-sidan var vid utgången av
kalenderåret 1568 (kontrollerat 28.12.2021) en ökning med 10,7 % jämfört med 31.12.2020 (1417).
Från styrelsen, fullmäktige och kongress har getts uttalanden och pressinformation. FSD har förnyat
konceptet med kalendern och gett ut en väggkalender som distribuerats till alla föreningar.
Föreningsbrev har sänts till föreningarnas styrelsemedlemmar per epost. Organisationshandboken
för partiavdelningarna har uppdaterats och kompletterats efter behov.
Ett elektroniskt medlemsbrev har månatligen sänts ut till FSD medlemmar som har meddelat sin epostadress till medlemsregistret. Ett informationsbrev om FSD:s verksamhet har med post tillsänts
alla distriktets frimedlemmar tillsammans med en uppmaning att betala frivillig medlemsavgift.
Kretsorganisationerna och deras ordföranden
FSD är geografiskt indelat i fem kretsar som inte är registrerade föreningar eller en formell del av
partiorganisationen. Deras uppgift är att främja samarbetet i regionen, koordinera och ordna
gemensam verksamhet.
Som ordförande för Östra Nylands krets fungerade Ove Blomqvist.
Som ordförande för Helsingforsregionens krets fungerade Ulf Forsman.
Som ordförande för Västra Nylands krets fungerade Nina Wessberg.
Som ordförande för Åbolands krets fungerade Erica Helin.
Som ordförande för Österbottens krets fungerade Anna Caldén.
7. REPRESENTATION OCH SAMARBETE
SDP:s organ och andra samarbetspartners
o Partifullmäktige: Ordinarie ledamöter är Karita Pihlström samt Anna Caldén. Ersättare
är Karita Blom och Ulf Heimberg.
o Partistyrelsen: Johan Kvarnström
o Arbetarförlaget Ab:s styrelse: ordförande Folke Sundman, vice ordförande Hildur
Boldt, Nils-Johan Englund, Mikael Gerkman (VD), Marianne Laxén, Rebecca Åkers,
Henrik Helenius (ersättare).
o Internationella Solidaritetsfonden: Folke Sundman (styrelseordförande), Mikael
Gerkman (delegationsmedlem)
o Delegationen för Folkets kulturfond: Hildur Boldt (Jacob Storbjörk ersättare)
o K.A. Fagerholms studiefond: Hildur Boldt
Svenska Finlands folkting
o Styrelsen: andra vice ordförande Johan Kvarnström, Anna Caldén.
o Arbetsutskottet: andra vice ordförande Johan Kvarnström
o Utbildningsutskottet: Karita Blom
o Social- och hälsopolitiska utskottet: Ann-Marie Kulla.
o Förvaltningsutskottet: John Liljelund
o Medie- och kulturutskottet: Monika Fagerholm
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Samarbete med organisationer
Regelbundna kontakter har upprätthållits med Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt;
Ålands Socialdemokrater och SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland, Helsingfors, Egentliga Finland och
i Österbotten; samt med fackföreningsrörelsens svenskspråkiga ombudsmän.

8. EKONOMI
Bokslutet för 2021 uppvisar ett resultat på +29 441,80 euro. Ur bokslutet framgår detaljerade
uppgifter.
FSD:s främsta inkomstkälla är partistödet, vilket ökat från föregående år vare valvinsten och
höjningen av partistödet. Övriga betydande inkomstkällor är annonsintäkterna från kalendern,
medlemsavgifterna och förtroendemannaskatten på interkommunala uppdrag och samt
verksamhetsbidraget från Svenska kulturfonden.
Styrelsen föreslår för fullmäktige att räkenskapsperiodens överskott överförs till tidigare
räkenskapsperioders över-/underskottskonto.
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HELSINGFORSKRETSEN

MEDLEMSTAL RÖSTBERÄTTIGADE

Helsingfors Svenska Arbetarförening rf

47

43

Köklaks Svenska Arbetarförening rf

46

46

Socialdemokratiskt Forum r.f.

25

24

Vanda Svenska Socialdemokrater rf

17

14

135

127

Ekenäs Socialdemokrater - Tammisaaren Sosialidemokraatit rf

86

83

Hangö Svenska Socialdemokrater rf

41

32

Ingå Socialdemokratiska Förening ry

28

26

Karis-Billnäs Socialdemokrater r.f.

71

60

Kyrkslätt Svenska Socialdemokrater r.f.

22

19

Tenala Arbetarförening Rf

8

8

256

228

Dalsbruk Svenska Arbetarförening rf

25

22

Kimito Svenska Socialdemokratiska förening r.f.

13

11

Skärgårdens Socialdemokrater rf

42

35

Västanfjärd Soc.Dem. Förening Rf

26

23

Åbo Svenska Socialdemokrater Rf

27

21

133

112

Borgå Svenska Socialdemokrater rf

59

54

Ernestas Soc.dem. förening ry

15

13

Pernå Socialdemokrater-Pernajan Demarit r.f.

29

18

Lovisa Svenska Soc.Dem. Förening Rf

25

23

128

108

VÄSTRA NYLANDS SOCIALDEMOKRATISKA KRETS

ÅBOLANDS SOCIALDEMOKRATISKA KRETS

ÖSTRA NYLANDS SOCIALDEMOKRATISKA KRETS

FSD I ÖSTERBOTTEN

MEDLEMSTAL RÖSTBERÄTTIGADE

Jakobstads Svenska Arbetarförening rf

102

93

Kronoby Socialdemokratiska Förening rf

11

8

Korsholms Socialdemokratiska förening rf

19

17

Korsnäs Socialdemokrater rf

19

17

Kållby Svenska Arbetarförening r.f.

12

11

Larsmo Socialdemokratiska Förening rf

51

48

Malax Socialdemokrater Rf

50

41

Nykarleby Socialdemokratiska Förening rf

46

39

Närpes Soc.Dem.Ungdoms Klubb

3

3

Närpes Socialdemokratiska Förening Rf

39

38

Pedersöre Socialdemokrater rf

49

45

Sundom Socialdemokrater Rf

25

23

Vasa Svenska Socialdemokrater R.F.

43

36

Vörå Socialdemokrater rf

21

16

490

435

FSD-MEDLEMMAR I ANNAT PARTIDISTRIKTS FÖRENING

MEDLEMSTAL RÖSTBERÄTTIGADE
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FSD-medlemmar i annat partidistrikts förening

42

36

1184

1046

SAMMANLAGT
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