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Helsingfors, 19.5.2021 
 

 
T i l l  
Kongressombuden och föreningarna  
 
 
 
 

KALLELSE TILL ORDINARIE KONGRESS  
 
Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. sammankallas till ordinarie distriktskongress den 
23 och 24 oktober 2021 i Vanda stadshus i Dickursby (Stationsvägen 7, 01300 Vanda).  
 
Fullmaktsgranskning sker i samband med anmälan den 23 oktober kl. 09.00-09.50. Mötet 
inleds den 23 oktober klockan 10 och beräknas sluta den 24 oktober senast kl. 16.  
 
Vid ordinarie kongressen behandlas de ärenden som nämns i § 13 i distriktets stadgar. 
 
Rätt att göra framställningar till ordinarie kongress äger, enligt stadgarnas 14 §, till 
distriktet hörande partiavdelnings medlem, partiavdelning, kommunalorganisation, 
distriktsstyrelsen och partistyrelsen. Motionerna bör tillställas distriktsstyrelsen för 
utlåtande senast den 12 september 2021.  
 
 
 

FINLANDS SVENSKA SOCIALDEMOKRATERS STYRELSE  
 
 
 
 
 

Anette Karlsson   Hildur Boldt  
Ordförande    Verksamhetsledare 
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FÖRTECKNING ÖVER BEFULLMÄKTIGADE KONGRESSOMBUD 2021 
 

Ordinarie            Suppleant 
 
 
 BORGÅ SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
1. Jan Nyström   Mikael Hiltunen     
2. Timo Simos   Ove Blomqvist   
3. Markus Koivisto   Anita Spring 
 

DALSBRUK SVENSKA ARBETARFÖRENING 
4.             Ann-Marie Kulla   Jari Lehtivaara 
              
              EKENÄS SOCIALDEMOKRATER 
5.   Timo Puumalainen            Tom Rehn  
6. Mats Lagerstam                  Karita Pihlström  
7. Ulf Heimberg   Ralf Friberg 
8. Yngve Romberg                             Torsten Gabrielsson 
9.         Marianne Isaksson-Heimberg    
  
 HANGÖ SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
10.  
11.  
   

HELSINGFORS SVENSKA ARBETARFÖRENING 
12. Simon Bergman   Johannes Waris 
13. Peter Saramo   Elisabeth Helander 
14.         Inger Östergård   Lauri Heikkinen 
    

INGÅ SOC.DEM. FÖRENING 
18.         Tuire Nyberg    Anne-Charlotte Portman  
19.         Charlotta Sontag   Krister Wasström 
 

JAKOBSTADS SVENSKA ARBETARFÖRENING 
20. Bjarne Strengell    Ulrika Rönnback 
21.  Nicklas Gustafsson   Yvonne Druveus 
22.  Bengt Kronqvist    Kent Allén 
23.  Maria A Nygård                
24. Jacob Storbjörk 
25. Frank Wikblad   
                                                                                                                                         
              KARIS-BILLNÄS SOCIALDEMOKRATER 
26. Heidi Åkerfelt   Holger Wickström 
27. Martin Nybom                      Minna Kahila 
28.         Nina Wessberg    Maj Granroth 
 

KASKÖ SOC.DEM. ARBETARFÖRENING 
29.         
     

KIMITO SVENSKA SOC.DEM. FÖRENING 
30. Ingmar Forne   Eva-Stina Hellbom 
     Markus Holmström 

     
KORSHOLMS SOC.DEM. FÖRENING 
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31. Rebecca Åkers             
   
KORSNÄS SOCIALDEMOKRATER 

32.    Pontus Westmalm  Janina Hannus    
 

KRISTINESTADS SOCIALDEMOKRATER 
33.    
                                             

KRONOBY SOC.DEM. FÖRENING 
34.       
 

KYRKSLÄTT SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
35. Viveca Lahti   Kaj Nurmi 
36. Stig-Johan Nyberg   Stig Åhlfors 

 
KÅLLBY SVENSKA ARBETARFÖRENING 

37.    
 
KÖKLAKS SVENSKA ARBETARFÖRENING 

38.           Yngve Lindholm   Tom Långström                          
39.           Kim Lesch   Ralf Bäckström 
40.           Britta Lindholm   Lilian Strömberg 
 

LARSMO SOC.DEM. FÖRENING 
41.            Heidi Edén   Bernhard Bredbacka 
42.   Lena-Maria Lind   Åke Palmunen 
43.           Andreas Kronqvist                Sten Bobacka 
     Hannele Wikström 
 
             LOVISA SVENSKA SOC.DEM. FÖRENING 
44.  
45. 

 
MALAX SOCIALDEMOKRATER 

46.           Anna-Lena Aspegren-Törnroos Anette Alholm   
47.           Britt-Marie Söderholm  Margot Nyroos 
48.           Christer Bogren 
              

NYKARLEBY SOC.DEM. FÖRENING 
49.           Marika Holmberg 
50.           Mikael Överfors 
51.            Ronny Ingman 

 
              NÄRPES SOC.DEM. FÖRENING 
52. Roger Kronlund   Mats-Johan Kaars 
53.   Peter Ruts   Peter Sjökvist 
 
 NÄRPES SOC.DEM. UNGDOMSKLUBB  
54.  

 
PEDERSÖRE SOCIALDEMOKRATER 

55.           Jonas Finne  
56.           Elin Härmälä 
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 PERNÅ SOCIALDEMOKRATER – PERNAJAN DEMARIT 
57. Ulf Sjöholm    Kalevi Lappalainen  
58. Torbjörn Bergström   Henrik Löflund 
 

SIBBO SOCIALDEMOKRATER 
59. Nancy Lökfors   Raimo Timonen 
60. Kjell Grönqvist   Ole Ström 
 
 SIUNTION SOSIALIDEMOKRAATTINEN TYÖVÄENYHDISTYS 
61.   
              SKÄRGÅRDENS SOCIALDEMOKRATER 
62.         Widar Nyberg   Dan-Peter Henriksson 
63.         Tom Lindholm   Carita Henriksson 
 
 SOCIALDEMOKRATISKT FORUM 
64. Maria Svento   Clas-Göran Nilsson 
65.         Arseniy Lobanovskiy  Anders Björklöf 
 

SUNDOM SOCIALDEMOKRATER 
66.  
67.  
 

VANDA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
68. Kaj Andersson   Mae Cedercreutz-Pesonen 
 

VASA SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
69.            Caroline Lång     
70. Karita Blom  
  

VÄSTANFJÄRD SOC.DEM. FÖRENING 
71.  Bo Vilander   Peter Nabb  
72.         Börje Ström    
      

VÖRÅ SOCIALDEMOKRATER 
73.  
 

ÅBO SVENSKA SOCIALDEMOKRATER 
74.  Kai Alajoki   Camilla Kronqvist 
75. Marjo Österberg   Gustav Wickström 
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PROGRAM FSD:S KONGRESS 2021 

 
Lördagen 23.10 
 
09.00-09.45    Anmälan och fullmaktsgranskning, kaffeservering 
10.00   Kongressen öppnas, §§ 1–6 
10:15  Kallande av hedersmedlemmar 

• Kallande av nya hedersmedlemmar 
• Uppvaktning av SDP:s hedersmedlemmar 

10.30   Hälsningsanföranden 
10.45  Remissdebatten om det allmänpolitiska läget § 7 
  inleds av Arbetsminister Tuula Haatainen 
12.00   LUNCH, resolutionsutskottet sammanträder 
13.00  Uttalande från kongressen § 23 
13.30   Remissdebatt om framställningar till kongressen § 8 
14.00   Nomineringstiden går ut 
14.25  Nomineringarna fastställs § 13 
14:35  Presentation av ordförandekandidaterna  
15.30  Utskottsarbete på kongressplatsen  
19.00  Vanda stads mottagning 
 
Söndagen 24.10 
 
9:00   Seminarium 
11:00   Beslutsbehandling §§ 9–12 
12.00   LUNCH 
13:15   Välfärdsområdesvalet §§ 20–21 

• Nominering av kandidater 
• Valmanifest 

13:45   Val av distriktsstyrelse §§ 14–16: 
• Ordförande 
• 1–2 viceordförande  
• 5–11 Medlemmar samt 0–5 ersättare i distriktsstyrelsen           

14:15  Beslutsbehandling §§ 17–19, 22, 24 
16.00 ca        Kongressen avslutas 
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
för Finlands Svenska Socialdemokraters 108:e ordinarie distriktskongress 23-
24.10.2021 i Vanda stadshus, med början den förstnämnda dagen kl. 10.00.  
 
 
1 § Kongressens öppning 
 
Välkomstmusik 
 
Ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater r.f. Anette Karlsson öppnar mötet kl. 
10.00. 
 
Hälsningsanföranden 
 
       
2 § Ordinarie distriktskongressens stadgeenliga sammankallande och 
beslutsförhet 
 
Enligt stadgarnas 9 § sammanträder distriktskongressen årligen före utgången av 
november månad. 
 
Kallelse till distriktskongress utfärdas av distriktsstyrelsen, som även besluter om plats 
och tid för kongressen. Kallelse till ordinarie distriktskongress skall skriftligen tillställas 
medlems-organisationerna minst åtta (8) veckor före kongressen. 
I kallelsen bör omnämnas de ärenden som skall behandlas. 
 
Kallelse till ordinarie distriktskongressen, som ingår såsom bilaga, har utfärdats av sty-
relsen 19.5.2021 samt översänts till kongressombuden och medlemsorganisationerna 
per epost 8.6.2021 
 
Förslag: Distriktskongressen konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslut-
förd. 
 
Beslut:   
 
 
3 § Namnupprop, konstaterande av närvaro- och rösträtt 
 
Yttrande-, förslags- och rösträtt på distriktskongress har varje befullmäktigat ombud 
som valts på det sätt stadgarnas 10 § föreskriver. 
 
Varje befullmäktigat ombud har, enligt stadgarnas 12 §, en röst vid kongressen, dock med 
beaktande av vad som i stadgarna bestäms om personliga proportionella val. Om-
röstningarna sker öppet. När minst en tiondedel av de röstberättigade ombuden så for-
drar, skall omröstning med namnupprop verkställas. 
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Val förrättas när så krävs med slutna sedlar. När rösterna fördelar sig jämnt avgör kon-
gressord-förandes åsikt, förutom vid val då lotten avgör. 
 
Yttrande- och förslagsrätt på distriktskongressen har styrelsens medlemmar och 
verksamhetsledaren, revisorerna, fullmäktiges ordförande, partistyrelsens och 
partikansliets representant, kommunalorganisations representant, samt FSD:s 
partifullmäktigemedlemmar och riksdagsledamöter, samt FSD:s ledamöter i 
Europaparlamentet. 
 
Yttrande- och närvarorätt äger distriktets funktionärer, representanter för svenska 
ungdomsdistriktet (FSUD), Åbo-Vasa socialdemokratiska studerande (ÅVSS), Svenska 
Örndistriktet, Arbetarnas Bildningsförbunds svenska sekretariat samt inbjudna gäster. 
 
På förslag av styrelsen kan kongressen, enligt stadgarnas 12 §, bevilja det offentliga 
ordets företrädare rätt att följa med kongress-förhandlingarna. 
 
Vid fullmaktsgranskningen, som utfördes utanför kongressalen i samband med anmälan, 
antecknades ___ befullmäktigade ombud. 
 
Förslag: Närvaro- och rösträtten konstateras. Kongressen är öppen båda dagarna. 
 
Beslut:   
 
 
4 § Kongressens föredragningslista och regler för kongressarbetet 
 
Ordinarie distriktskongress har, enligt stadgarnas 13 §, till uppgift att: 
 

- fastställa grunderna för kostnadsersättningar till distriktsstyrelsemedlemmarna 
samt grunderna för revisorernas arvoden för följande kalenderår, 

 
- besluta om uppbärande av eventuella extra medlemsavgifter under följande 

kalenderår, 
 

- besluta om understödande medlemmars avgifter, 
 

- fastställa representationsgrunderna för följande kalenderårs val av 
distriktskongressombud, 

- godkänna budget för distriktsorganisationen och fastställa verksamhetsplan för 
följande kalenderår, 

 
- besluta om framlagda förslag till ändring av distriktsorganisationens stadgar, 

 
- besluta om antalet viceordföranden, 

 
- ojämna år välja ordförande och en eller två viceordförande för distriktsstyrelsen, 
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- ojämna år välja distriktsstyrelsens medlemmar på sätt som stadgas i dessa 
stadgars 21 §, 

 
- jämna år välja ordförande för distriktsfullmäktige samt medlemmar och 

suppleanter till distriktsfullmäktige på sätt som stadgas i dessa stadgars 16 §, 
- välja två revisorer och två revisorssuppleanter för följande kalenderår, 

 
- under året före partikongress välja eller överlåta till extraordinarie 

distriktskongress att välja distriktsorganisationens kandidater jämte suppleanter 
till partifullmäktige och partistyrelse, genom att tillämpa samma proportionella 
personliga valsätt som vid val av distriktsstyrelse, ifall minst 1/5 av de 
röstberättigade distriktskongressombuden så kräver, 

 
- besluta om de kandidater distriktet föreslår för partistyrelsen till kandidater i 

Europaparlamentsvalet. Partifullmäktige utser partiets kandidater till valet av 
ledamöter i Europaparlamentet. Partistyrelsen gör förslag om kandidaterna för 
partifullmäktige. 

 
Regler för kongressarbetet ingår som bilaga. 
 
Förslag:  Föredragningslistan och reglerna för kongressarbetet godkänns i 
föreliggande form. 
 
Beslut:  
 
  
5 § Kongressens konstituering 
 
1. Val av ordförande för kongressen 
 
Förslag: Anette Karlsson  
 Jacob Storbjörk 
 Kaj Anderson 
  
 Beslut:  
  
2. Val av sekreterare för kongressen 
 
Förslag: Nils-Johan Englund 
 Simon Bergman 
  
Beslut:   
 
3. Val av protokolljusterare 
 
Förslag: Bengt Kronqvist, Jakobstad 
 Britt-Marie Söderholm, Malax  
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Beslut:   
 4. Val av rösträknare  
 
Förslag: Christer Bogren, Malax 
 Widar Nyberg, Pargas 
 Britta Lindholm, Esbo 
  
Beslut:   
 
 
6 § Tillsättande av beredningsutskott 
 
 
1. Valberedningsutskott 
 (Uppgift enligt beslut om remittering)  
Förslag:  Nina Wessberg, vald till ordförande på FSD:s fullmäktigemöte 2021, 

Raseborg 
 Caroline Lång, sekreterare, Vasa 
 Tom Lindholm, Pargas 
 Thorbjörn Bergström, Lovisa 
 Inger Östergård, Helsingfors 
 
Beslut:      
   
2. Resolutionsutkott 
 (Uppgift enligt beslut om remittering)    
Förslag: Elin Härmälä, ordförande, Pedersöre 
 Heidi Åkerfelt, sekreterare, Raseborg 
 Markus Koivisto, Borgå 
 Maria A Nygård, Jakobstad 
 Yngve Lindholm, Esbo 
 Peter Sjökvist, styrelsens representant   
Beslut:   
 
3. Organisationsutskott 
 (Uppgift enligt beslut om remittering) 
Förslag: Peter Saramo, ordförande 
 Nils-Johan Englund, sekreterare 
 Niklas Gustafsson, Jakobstad 
 Jan Nyström, Borgå 
 Viveca Lahti, Kyrkslätt 
 Marianne Laxén, styrelsens representant 
   
Beslut:   
   
4. Beredningsutskott I 
 (Uppgift enligt beslut om remittering) 
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Förslag: Karita Blom, ordförande, Vasa 
 Kaj Andersson, sekreterare, Vanda 
 Ingmar Forne, Kimitoön 
 Marianne Isaksson-Heimberg, Raseborg 
 Henrik Löflund, Pernå 
 Jacob Storbjörk, styrelsens representant 
   
Beslut:   
  
5. Beredningsutskott II 
 (Uppgift enligt beslut om remittering) 
Förslag: Timo Simos, ordförande, Borgå 
 Arseniy Lobanovskiy, sekreterare, Helsingfors 
 Roger Kronlund, Närpes 
 Tuire Nyberg, Ingå 
 Rebecca Åkers, Korsholm 
 Sirkka-Leena Holmberg, styrelsens representant 
    
Beslut:   
   
6. Programutskott 
 (Uppgift enligt beslut om remittering)  
Förslag: Bjarne Strengell, ordförande, Jakobstad  
 Simon Bergman, sekreterare, Helsingfors 
 Stig-Johan Nyberg, Kyrkslätt 
 Tom Långström, Köklaks  
 Marjo Österberg, Åbo 
 Anette Karlsson, styrelsens representant 
   
Beslut:   
 
 
7 § Remissdebatt om det allmänpolitiska läget 
 
Remissdebatten inleds av Arbetsminister Tuula Haatainen. 
 
  
Förslag:  Kongressen antecknar inledningen och den förda diskussionen sig till 

kännedom samt remitterar under diskussionen gjorda förslag till resolu-
tionsutskottet. 

 
Beslut:        
 
 
8 § Remissdebatt om framställningar till kongressen   
 
Remissdebatten inleds med presentation av styrelsens framställningar till kongressen.  
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Förslag:  
 
1. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för år 2022 (11–12 §§), styrelsens 
förslag under punkterna 9, 10 och 24 på föredragningslistan, motion 3,5,19–20 samt under 
diskussionen gjorda förslag i ovannämnda ärenden remitteras till organisationsutskottet 
för utlåtande. 
 
2. Motionerna 1-2,4,6-12 samt under diskussionen gjorda förslag till ovan nämnda fram-
ställningar remitteras till beredningsutskott I för utlåtande. 
 
3. Motionerna 13–18, 21–22 samt under diskussionen gjorda förslag till ovan nämnda 
framställningar remitteras till beredningsutskott II för utlåtande. 
 
4. Förslaget till valmanifest i välfärdsområdesvalet samt under diskussionen gjorda 
förslag remitteras till programutskottet för utlåtande. 
 
Beslut:  
 
  
9 § Fastställa storleken på reseersättningar och dagtraktamenten samt 
grunderna för beräknandet av revisorernas honorar 
 
För styrelsemedlemmars deltagande i distriktsstyrelsens sammanträden ersätts 
resekostnader enligt billigaste färdmedel. Kilometerersättningen för förtroendevalda är 
0,20€/km.    
 
Till ordförande, viceordförande och styrelsemedlemmar utbetalas ersättning vid 
anhållan för förlorad arbetsförtjänst och för anställande av vikarie. Dagtraktamenten 
betalas till förtroendevalda vilka har över 200 kilometers resa åt vartdera hållet.  
 
För styrelsemedlemmars och fullmäktigeordförandes deltagande i föreningarnas 
sammankomster utbetalas på anhållan reseersättning i det fall att kostnaderna inte er-
sätts av annan. 
 
Till revisorn utbetalas ersättning enligt räkning. 
 
Förslag:         Förslaget från organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för be-

handlingen. 
  
Beslut:   
 
 
10 § Fastställande av fortroendemannaavgift i välfärdsområden 
 
Förslag:  Kongressen beslutar av sina medlemmar med förtroendeuppdrag i 

välfärdsområde att uppbära förtroendemannaavgift à 25 procent på års- 
och mötesarvoden. 
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Beslut: 
 
 
11 § Budget för år 2022 
 
Styrelsens förslag till budget för år 2022 ingår som bilaga. 
 
Förslag: Organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:  
 
 
12 § Verksamhetsplan för år 2022 
 
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2022 ingår som bilaga. 
 
Förslag: Organisationsutskottets utlåtande läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:  
  
 
13 §  Fastställande av kandidatnomineringen till distriktsstyrelsen 
Kandidatnomineringen avslutas enligt valordningen kl. 14.  
 
Förslag:  1.Kongressen fastställer kandidatnomineringen för valet av  

distriktsstyrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar.  
2.Kandidatnomineringen av styrelsemedlemmar remitteras till 
valberedningsutskottet för förslag. 

 
Beslut: 
 
 
14 §  Val av ordförande för distriktsstyrelsen för åren 2022–2023 
 
Enligt stadgarnas 21 § väljs ordförande på distriktskongressen för de två följande 
kalenderåren. Då flera än två kandidater har nominerats till valet av distriktsstyrelsens 
ordförande, skall valet förrättas med slutna sedlar. Ifall ingen av kandidaterna får mer än 
hälften av de avgivna rösterna i första valomgången, förrättas ett andra val mellan de två 
kandidater som fått mest röster i första valomgången. I den andra valomgången blir den 
kandidat, som fått mest röster, vald.  
 
Förslag:         Kongressen förrättar val av ordförande med slutna sedlar ifall två eller flera                                        
 är nominerade. 
 
Beslut: 
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15 § Val av vice ordförande för distriktsstyrelsen för åren 2022–2023 
 
Enligt stadgarnas 21§ ska kongressen välja 1–2 vice ordföranden för de två påföljande 
kalenderåren.  
Ifall distriktskongressen beslutat välja en (1) viceordförande och det har nominerats flera 
än två kandidater, skall valet förrättas på samma sätt som vid val av distriktsstyrelsens 
ordförande. Ifall distriktskongressen beslutat välja två (2) vice ordföranden tillämpas 
majoritetsval och om så krävs förrättas valet med slutna sedlar. Då minst 1/5 av de 
röstberättigade kongressombuden så kräver, skall vice ordföranden väljas genom per-
sonliga proportionella val. Härvid utses den kandidat som fått flest röster till första vice 
ordförande och den som fått näst mest röster till andra vice ordförande. Proportionellt 
val förrättas på det sätt som nämnds i stadgarnas 21 § 2 moment. 
 
Förslag: 1.  Kongressen beslutar om antalet vice ordföranden. 
 
 2. Kongressen förrättar val av vice ordförande(n) med slutna sedlar. 
 
Beslut: 
 
 
16 §  Val av medlemmar i distriktsstyrelsen för 2022–2023 
 
Enligt de stadgar som antas på denna kongress (21 §) består distriktsstyrelsen av 
ordförande och 1–2 viceordföranden samt minst 5, men högst 11 andra medlemmar samt 
0-5 suppleanter. Ifall distriktskongressen väljer två viceordföranden kan de övriga 
medlemmarnas antal vara högst tio. Av dessa skall minst 40 % vara kvinnor och minst 40 
% män. Ordförande, första och andra viceordförande väljs på distriktskongressen för de 
två följande kalenderåren. Distriktsstyrelsens medlemmar väljs på distriktskongressen 
för det de två påföljande kalenderåren. 
 
Vid valet av distriktsstyrelsens medlemmar och eventuella suppleanter tillämpas majori-
tetsval och om så krävs förrättas valet med slutna sedlar. Då minst 1/5 av de 
röstberättigade kongressombuden så kräver, skall distriktsstyrelsens medlemmar väljas 
genom personliga proportionella val. Härvid kan varje röstberättigat ombud rösta på 
högst så många kandidater som antalet styrelsemedlemmar som skall väljas. På varje 
röstsedel är röstetalet för den kandidat som antecknats i första förslagsrummet samma 
tal, som det antal kandidater som fått röster på röstsedeln, röstetalet för den kandidat 
som antecknats i andra förslagsrummet samma ovan avsedda tal minskat med ett, rös-
tetalet för den kandidat som antecknats i tredje förslagsrummet samma ovan avsedda 
tal minskat med två och så vidare. 
 
På basen av valresultatet utser distriktskongressen de som fått mest röster till 
medlemmar i distriktsstyrelsen och eventuella suppleanter, beaktande stadgandena i 21 
§ 1 moment om andelen män och kvinnor i distriktsstyrelsen. 
 
Förslag: Valberedningsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 



 
 
 

 
 
 

16 

Beslut: 
 
 
17 §  Val av revisor för år 2022 
 
Enligt i FSD:s stadgars 13 § ska ordinarie distriktskongress välja två revisorer och två 
revisorssuppleanter för följande kalenderår. 
 
I partilagens § 9c stadgas bl.a.: 
Ett parti som får statsunderstöd enligt 9 § och en i understödsbeslutet avsedd förening, 
en sammanslutning eller stiftelse som anmälts vara en partinära sammanslutning och en 
sådan sammanslutning eller stiftelse vars fond har anmälts vara en partinära 
sammanslutning ska ha en i revisionslagen (459/2007) avsedd revisor eller 
revisionssammanslutning eller en OFR-revisor eller en OFR-sammanslutning som avses 
i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999). 
Revisionssammanslutningen och OFR-sammanslutningen ska meddela den som 
revisionen gäller vilken revisor som bär det huvudsakliga ansvaret för förrättandet av 
revisionen. 
 
Förslag:     Till revisor utses revisionssammanslutningen Tilintarkastusrengas Oy, med 
Lotta Kauppila (CGR) som huvudansvarig och Kai Salmivuori (GR) med Matti Koskelainen 
(GR) som ersättare. 
 
Beslut: 
 
 
18 §  Fastställande av grunderna för val av ombud till kongressen 2022 
  
 
Enligt stadgarnas 13 § skall distriktskongressen fastställa representationsgrunderna för 
följande kalenderårs val av kongressombud. Enligt stadgarnas 10 § skall ordinarie -
distriktskongress fastställa representationsgrunderna så, att ett ombud väljs för minst 
varje påbörjat 20-tal och högst varje påbörjat 150-tal medlemmar i partiavdelningen samt 
lika många suppleanter. Suppleanterna kallas till kongressen vid ordinarie ombuds 
förhinder i den ordningsföljd de blivit valda. 
 
Förslag: Till kongressen år 2022 väljs ett ombud för varje påbörjat 20-tal röstberät-

tigade medlemmar per 30.06.2021. 
   
Beslut: 
 
  
19 § Förlängning av distriktsfullmäktiges mandatperiod 
Enligt distriktets nya stadgar ska FSD:s distiksfullmäktige väljas jämna år för de två 
följande kalenderåren. För att de nya stadgarna ska följas bör FSD:s nuvarande 
distriktsfullmäktiges mandatperiod förlängas med ett år. 
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Förslag: Det nuvarande distriktsfullmäktiges mandatperiod förlängs med ett år så att 
det sträcker sig till och med den 31.12.2022. 
 
Beslut: 
 
 
20 § Nominering av kandidater i välfärdsområdesvalet 2022 
 
Förslag:  1. Kongressen nominerar kandidater i Egentliga Finlands, Vanda-Kervo, 

Västra Nylands, Östra Nylands och Österbottens välfärdsområden. 
  

2. Kongressen ger styrelsen fullmakt att komplettera 
kandidatnomineringen.  

 
Beslut: 
 
 
21 § Valmanifest i områdesvalet 2022 
Styrelsens förslag till valmanifest ingår som bilaga. 
 
Förslag:  Programutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut: 
 
 
22 §  Framställningar till kongressen 
Motionerna jämte styrelsens utlåtanden ingår som bilaga. 
 
Förslag:  Utlåtande från respektive utskott läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut: 
    
                         
23 §  Uttalande från kongressen 
 
Förslag:  Resolutionsutskottets förslag läggs till grund för behandlingen. 
 
Beslut:    
 
 
24 § Orten för nästa ordinarie kongress 
 
Förslag:      Nästa ordinarie kongress hålls i Åboland.  
 
Beslut:  
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25 § Kongressens avslutning 
Distriktets ordförande Anette Karlsson avslutar mötet. 
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REGLER FÖR KONGRESSARBETET 
 
Hur man anmäler sig 
Alla deltagare anmäler sig till kongresskansliet. Ombudens fullmakter granskas vid 
anmälan den förstnämnda kongressdagen mellan kl. 09.00-09.45. Efter detta inlämnas 
anmälan till kongressens presidium. Ombud, som inte finns upptagna i 
ombudsförteckningen, uppvisar skriftlig fullmakt från respektive partiavdelning.  
Kongresskansliet bistår med råd och information i alla frågor som berör vistelsen vid 
kongressen. 
 
Hur man begär ordet 
Ordet begärs skriftligen av ordförande med användande av de blanketter alla med 
yttranderätt vid kongressen får sig tilldelade. På blanketten antecknas eget och 
medlemsorganisationens namn, samt ärendet (punkten på föredragningslistan) i vilket 
man begär ordet. 
Blanketten inlämnas till presidiet innan diskussionen i ärendet förklarats avslutad. 
 
Hur man yttrar sig 
Alla yttranden görs från talarstolen. Den som yttrar sig presenterar sig med sitt eget och 
sin organisations namn. 
Tiden för inlägg i debatten är 3 minuter. Detta gäller inte referenterna eller de som 
presenterar utskottens betänkanden. 
 
Hur man gör förslag 
Alla förslag (nomineringarna undantagna) görs muntligen från talarstolen. Dessutom 
inlämnas förslagen skriftligen till presidiet (med de blanketter med vilka man begär 
ordet). 
Då man understöder ett förslag, förfar man på samma sätt. Ändringsförslag ska ha 
understöd för att behandlas. 
 
Hur man nominerar 
Nomineringen av kandidater för de val som förrättas inleds efter att kongressen 
behandlat § 6 på föredragningslistan och avslutas klockan 14.00 på lördagen. 
Nomineringarna görs skriftligen (med användande av de blanketter med vilka man begär 
ordet) och inlämnas till presidiet. Namnet på den som gör nomineringen bör framgå ur 
blanketten.  
Nomineringen av kongressfunktionärer och medlemmar till utskotten sker muntligen vid 
behandlingen av ärendet i fråga. Efter att nomineringstiden avslutats, presenterar 
presidiet bara de nomineringar till poster som kandidaten i första hand ställer upp till. 
 
Remittering av ärende 
Alla förslag framförda i plenum remitteras till respektive beredningsutskott före slutlig 
behandling i plenum. 
 
Valberedningsutskottet 
Valberedningsutskottet består av ordförande, sekreterare och tre medlemmar, så att 
hela distriktet är representerat. Valberedningsutskottet ger ett förslag till kongressen 
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om styrelsens och fullmäktiges sammansättning. Valberedningsutskottet kommer inte 
med ett förslag när det gäller val av ordförande, viceordförande och 
fullmäktigeordförande. 
 
Omröstningar 
Varje befullmäktigat ombud har, enligt stadgarnas 11 §, en röst vid kongressen, dock med 
beaktande av vad som i stadgarna bestäms om personliga proportionella val. 
Omröstningarna sker öppet. När minst en tiondedel av de röstberättigade ombuden så 
fordrar, skall omröstning med namnupprop verkställas. 
Val förrättas när så krävs med slutna sedlar. När rösterna fördelar sig jämnt avgör 
kongressordförandes åsikt, förutom vid val då lotten avgör.  
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FSD:S VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 
 
ALLMÄNT 
2022 inleds med det första välfärdsområdesvalet någonsin i Finlands historia. Våren 
2022 inleds även förberedelserna inför riksdagsvalet 2023, vilka intensifieras till 
hösten. Hösten 2022 är det även församlingsval. I styrelsens arbete ligger fokus på att 
förebereda riksdagsvalet 2023, utvecklandet av FSD som organisation samt att stärka 
den politiska verksamheten och det politiska inflytandet i Svenskfinland. 
 
 
VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET 23.1.2022 
Målsättning: SDP blir det största partiet i välfärdsområdesvalet. Lyckad 
kandidatrekryteringen och aktivt valarbete i de tvåspråkiga kommunerna ger fler 
invalda fullmäktigeledamöter. 
 

• Ansvaret för valet och kampanjen ligger hos distriksstyrelsen i samarbete med 
FSD:s kretsar samt de finskspråkiga partidistrikten i våra valkretsar. 

• FSD:s mål är invalda i alla de välfärdsområdesval där vi har kandidater. 
• FSD förmedlar information och ordnar utbildningar för att stöda 

kandidatrekryteringen, kandidaterna och kampanjarbetet. 
• FSD gör kampanj bland annat genom annonsering på sociala medier och 

tidningsannonser, ordnar valevenemang och FB-livesändningar om centrala 
valfrågor. 

• Efter valet erbjuder FSD utbildning och stöd för de som får förtroendeuppdrag 
inom välfärdsområdena. 

 
 
RIKSDAGSVAL 2023 
Målsättning: SDP blir det största partiet och FSD får tre invalda riksdagsledamöter. 
 

• Riksdagsvalet hålls söndagen den 2 april 2023. 
• Kandidatnomineringen och valprogrammet fastställs på kongressen 2022. 
• FSD utbildar kandidaterna och utarbetar en kampanjplan med varje kandidat och 

skräddarsyr invididuella stödåtgärder. 
 
 

FÖRSAMLINGSVAL 2022 
Målsättning: FSD får flera invalda i de gemensamma kyrkofullmäktigena samt 
församlingsråden. 
 

• Församlingsval ordnas i november 2022. 
• FSD uppmanar sina medlemmar att ställa upp i församlingsvalet. 
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DEN POLITISKA VERKSAMHETEN 
Målsättningen: FSD är en aktiv, framgångsrik och synlig politisk aktör. 

• FSD för proaktivt fram egna initiativ och gör SDP:s politik för ett hållbart Finland 
känt i Svenskfinland genom inlägg i den offentliga debatten, seminarier och 
diskussionstillfällen. 

• FSD bevakar och driver svenska frågor nationellt framför allt i relation till 
regeringen, men även på regionalt och kommunalt plan. Folktinget och 
rundabordsdiskussioner är viktiga forum för tvärpolitiskt samarbete i frågor som 
berör det svenska i Finland. 

• FSD arbetar aktivt för nordiska frågor och nordiskt samarbete både på riksnivå 
och lokal kommunal nivå. 

• FSD upprätthåller goda relationer till den socialdemokratiska ministergruppen 
och riksdagsgruppen.  

• FSD deltar aktivt i SDP:s arbetsgrupper och politiska beredning. 
• FSD stöder de förtroendevaldas politiska arbete i kommuner och samkommuner. 
• Styrelsen tillsätter vid behov arbetsgrupper för beredning av politiska ärenden. 

MEDLEMSUTVECKLING OCH ORGANISATIONSVERKSAMHET 
Målsättningar: FSD får 50 nya medlemmar samt att medlemmarna är nöjda med 
distriktets verksamhet. 
 

• FSD utvecklar verksamheten utifrån resultaten i SDP:s medlemsenkät. 
Medlemmarna önskar delta mer i diskussionstillfällen, beredningen av den lokala 
politiken och lokala fritidsevenemang. 

• FSD:s styrelse deltar i olika former av workshops i samarbete med andra 
organisationer med syfte att stärka och utveckla FSD som organisation. 

• FSD erbjuder utbildning och stöd för att partiavdelningarna ska kunna utveckla 
sin medlemsvärvning och verksamhet.  

• FSD samarbetar med FSUD och ÅVSS för att få fler unga medlemmar med i 
verksamheten. 

• En träff och utbildning för FSD-aktiva ordnas i början av året med särskilt fokus 
på verksamhetsutveckling, medlemsrekrytering och möjligheter till påverkan. 

• FSD uppmuntrar sina medlemmar att delta i SDP:s utbildningar. 
• Kretsarna är FSD:s informella nätverk i regionerna. FSD uppmuntrar kretsarna 

att delta i den politiska debatten regionalt och ordna gemensam verksamhet. 
• FSD:s fullmäktige samlas till möte i april och FSD:s kongress ordnas i oktober i 

Åboland. 
 
SAMARBETE 
Målsättning: FSD har nära samarbete med systerorganisationerna och 
medborgarsamhället. 

• FSD har nära samarbete med sina systerdistrikt i de valkretsar där FSD är 
verksam. Vi går regelbundet igenom hur den regionala och lokala verksamheten 
ska skötas. 
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• FSD samarbetar med svensk- och tvåspråkiga organ inom den 
socialdemokratiska arbetarrörelsen, främst FSUD, ÅVSS och , PCFs svenska 
distrikt  

• FSD stärker kontakterna till finlandssvenska medborgarorganisationer och 
folkrörelserna. 

• FSD är medlem i Arbetarnas bildningsförbund ABF och Pohjola-Norden. 
• Regelbundna kontakter till de fackliga organisationerna upprätthålls genom 

träffar med de fackliga ombudsmännen. 
• Kontakterna med de nordiska arbetarpartierna, framför allt i Sverige och på 

Åland, upprätthålls huvudsakligen via riksdagsledamöter, partiledningen och 
FSD:s personal. 

KOMMUNIKATION OCH MEDLEMSSERVICE 
Målsättningen: FSD når ut till alla medlemmar och de känner till SDP:s och FSD:s 
verksamhet och politik.  

• Kontakten med medlemmarna sköts huvudsakligen via månatliga elektroniska 
nyhetsbrev och regelbundna föreningsbrev. 

• Distriktets slutna Facebook-grupp fungerar som kanal för diskussion och 
informationsförmedling. 

• FSD strävar till att ha fungerande e-postadress till en större andel medlemmar. 
• FSD utvecklar verksamheten på sociala medier, framför allt Facebook, Twitter 

och Instagram. 
• FSD försöker även nå de medlemmar som distriktet inte ännu har epost till. 
• Arbetarbladet är en viktig informationskanal och forum för debatt. FSD 

uppmuntrar medlemmarna att skriva i tidningen. 
• Distriktet ger i slutet av år 2022 ut en väggkalender för år 2023. 

EKONOMI OCH FÖRVALTNING 
Målsättning: FSD har en stabil ekonomi och goda verksamhetsförutsättningar. 

• FSD har två anställda och kanslier i Helsingfors och Vasa.  
• FSD utvecklar sin medelsanskaffning och söker aktivt nya inkomstkällor. 

VERKSAMHETSKALENDER 2022  
8.1  SDP:s kampanjstart, Tammerfors 
12–18.1  Förhandsröstning, välfärdsområdesvalet 
23.1  Valdag för välfärdsområdesvalet 
22.2  SDP:s seminarium för välfärdsområdenas fullmäktige 
26.2   Startskott för 2022: Utbildning för partiavdelningsaktiva och 

valanalys, Helsingfors 
20.3  Tidsfrist för motioner till FSD:s fullmäktige 
2.4  SDP:s partifullmäktige, Helsingfors 
8.4  Träff för nya medlemmar, Helsingfors 
9.4  FSD:s fullmäktige 
22–23.4  SDP:s Framtidsforum, Helsingfors 
1.5  Första maj 
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7.5  Folktingets session 
11.9   Tidsfrist för motioner till FSD:s kongress 
22-23.10  FSD:s kongress 
29–30.10  SDP:s organisationsdagar 
19-20.11  SDP:s partifullmäktige, Lappeenranta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finlands Svenska Socialdemokrater rf BUDGET 1.1 - 31.12.2022
FO-nummer 2672563-2

Budget 2022 Budget 2021 Bokslut 2020
EGENTLIG VERKSAMHET

INTÄKTER
Löneintäkter 1 000,00 750,00 2 111,98 3001-3003
Lunchförmån 0,00 3008
Förvaltningstjänster 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3010
ABF stöd 0,00 1 600,00 3 636,00 3020
Övriga tillställningar 3026
Partikongressintäkter 4 460,00 3029
Utbildningsintäkter 1 820,00 3 000,00 0,00 3031
Övriga intäkter 0,00 1 000,00 599,00 3032
Övriga deltagaravgifter 4 000,00 4 000,00 135,00 3033
Intäkter för informationsverksamhet 3034
Annonsintäkter 18 000,00 23 000,00 18 500,00 3035
Ers. Reseutgifter 150,00 150,00 3376,67 3036

Totalt 29 970,00 38 500,00 37 818,65

UTGIFTER
Personalutgifter

Löner och arvoden 93 700,00 99 785,00 95 650,30 4000-4012
Pensionsavgifter 17 850,00 17 800,00 15 859,21 4151
Lagstadgade sociala utgifter 2 850,00 2 770,00 2 332,75 4180-4189

Personalutgifter totalt 114 400,00 120 355,00 113 842,26
Övriga utgifter

Avskrivningar 0,00 4200-4202
Personal, sociala utgifter 5 700,00 5 710,00 4 821,40 4300-4307
Utrymmeskostnader 6 570,00 10 610,00 9 389,68 4401-4449
Maskiner och möbler 0,00 4601
Kopiering 700,00 1 000,00 1 067,00 4650-4653
Resekostnader (personalen) 3 330,00 6 000,00 2 173,67 4710-4711
Förvaltningstjänster 1 500,00 1 300,00 1 214,44 4800
Förvaltningskostnader 5 870,00 5 775,00 8 830,01 4900-4910
Beslutande organ

Kongressen och fullmäktige 11 000,00 9 000,00 1 069,75 5000
Styrelsen 3 000,00 3 500,00 2 684,46 5001
Arbetsutskottet 0,00 5002
Partifullmäktige 400,00 500,00 0,00 5003
Partikongress 0,00 0,00 8 933,81 5004
Arbetsgrupper 0,00 0,00 0,00 5005
Distriktets ordförande 100,00 100,00 0,00 5008

Informationsverksamhet 4 350,00 4 350,00 3 488,54 5100-5104
Utbildningsverksamhet 3 000,00 5 000,00 3 280,79 5200-5205
Föreningsverksamhet 500,00 500,00 0,00 5280-5287
Marknader och fester 500,00 500,00 167,83 5300-5306

Totalt 46 520,00 53 845,00 47 121,38



UTGIFTER TOTALT 160 920,00 174 200,00 160 963,64

EGENTLIG VERKSAMHET -130 950,00 -135 700,00 -123 144,99

VAL
Valverksamhetens intäkter 3 500,00 0,00 0,00 6000-6005
Valverksamhetens utgifter 8 000,00 3 000,00 0,00 6020-6032

Valverksamhet totalt -4 500,00 -3 000,00 0,00

ÖVRIG VERKSAMHET
Ungdomsverksamhet 800,00 800,00 800,00 6152-6153

MEDELANSKAFFNING
Intäkter

Medlemsavgifter 11 750,00 11 500,00 11 750,01 7000
Frivilliga medlemsavgifter 3 500,00 3 000,00 2 025,00 7001
Försäljningsintäkter 0,00 200,00 60,00 7200-7203
Förtroendemannaskatt 7 000,00 7 000,00 8 629,50 7400
Riksdagsmannaskatt 1 000,00 1 000,00 1 000,00 7402
Verksamhetsbidrag 30 000,00 30 000,00 30 000,00 7405
Historikintäkter 0,00 0,00 0,00 7408
Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 7409

Intäkter totalt 53 250,00 52 700,00 53 464,51

Utgifter
Försäljningsutgifter 0,00 200,00 25,00
Historikutgifter 0,00 0,00 0,00

Utgifter totalt 0,00 200,00 25,00

Medelanskaffning totalt 53 250,00 52 500,00 53 439,51

PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET
Intäkter 0,00 0,00 0,00 8000
Utgifter 0,00 0,00 0,00 8500

Totalt 0,00 0,00 0,00

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Intäkter 0,00 0,00 0,00 8600
Utgifter 0,00 0,00 0,00 8700

Totalt 0,00 0,00 0,00

RESULTAT AV EGEN VERKSAMHET -83 000,00 -87 000,00 -70 505,48

ALLMÄNNA BIDRAG
Partistöd 83 000,00 87 000,00 87 984,00 9000

Totalt 83 000,00 87 000,00 87 984,00

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT 0,00 0,00 17 478,52



 

 

FSD:s manifest i välfärdsområdesvalet 2022 

MED MÄNNISKAN I FOKUS: GOD OCH JÄMLIK VÅRD PÅ EGET 
SPRÅK 
 

Vård och omsorg ordnas i välfärdsområden 
21 välfärdsområden och Helsingfors stad kommer från den 1 januari 2023 att ansvara för all social- och 
hälsovård samt räddningsväsendet. Vården ska bli jämlikare och servicen fungera smidigare när 
större välfärdsområden ansvarar för hela vård- och servicekedjan.  
 
Tjänster som välfärdsområdena ordnar är bland annat 

• primärvård  
• specialiserad sjukvård 
• sjukhustjänster 
• akutvård 
• tandvård 
• mentalvård 
• missbrukartjänster 
• mödra- och barnrådgivning 

• socialt arbete för vuxna 
• barnskydd 
• funktionshinderservice 
• boendeservice för äldre 
• hemvård 
• rehabilitering 
• räddningsväsendet och deras 

räddningstjänster
 

Det första områdesvalet 23.1.2022 
I valet den 23 januari 2022 väljs medlemmar till fullmäktige i de tjugoen välfärdsområdena. 
Fullmäktige kommer att besluta om hur vården organiseras och hur pengarna för vård och omsorg 
används. Valet är viktigt eftersom de beslut som görs i början lägger grunden för vården framöver. För 
oss socialdemokrater är det viktigt att alla invånare snabbt får den vård de behöver på sitt eget 
modersmål. 
 

Hjälp enligt behov - snabbt och enkelt  
Socialdemokraternas mål är att alla får icke-brådskande 
vård inom sju dagar och att mera av vården ges som 
närtjänst på social- och hälsovårdscentralen. Satsningar 
på förebyggande åtgärder, korta köer till hälsovårdare 
och läkare samt mångprofessionellt samarbete ger bättre 
resultat och sparar pengar.  

I sviten av Coronakrisen är det extra viktigt att satsa på 
att möta det uppdämda vårdbehovet så att problem inte 
hinner bli akuta eller kroniska. Speciellt viktigt är att värna om elevvården och förbättra tillgången på 
mentalvårdstjänster inom primärvården, framför allt för barn och unga. Samarbetet med 
kommunerna kring förebyggande stöd till barnfamiljer är viktigt för att minska behovet av krävande 
barnskyddstjänster. 
 
Alla har rätt till en värdig ålderdom och tillräckligt med stöd för att klara vardagen. Fungerande 
hemvård och rehabilitering i hemmet ger trygghet och upprätthåller funktionsförmågan. Det behövs 

”Socialdemokraternas 
mål är att alla får 
icke-brådskande vård 
inom sju dagar” 



 

 

tillräckligt med platser inom äldreboenden, så att man snabbt får en plats då hemvården inte längre är 
tillräcklig.  
 
Vårdavgifterna ska hållas skäliga och får inte vara ett hinder att söka vård. Målet på sikt är avgiftsfria 
offentliga social- och hälsovårdstjänster. 
 

Levande tvåspråkighet och samarbete tryggar service på svenska 
Alla har rätt att få service på ett språk de förstår. Det är viktigt för vårdkvaliteten och 
patientsäkerheten. En stark offentlig vård är den bästa garanten för vård på svenska. Varje 
välfärdsområde bör kartlägga den svenskspråkiga befolkningens behov och vilka tjänster som finns 
och hur servicevägar fungerar på svenska. Det ger möjlighet att förbättra servicen på svenska och i 
samarbete mellan tvåspråkiga områden trygga specialiserade tjänster på svenska även för små 
klientgrupper. Varje tvåspråkigt välfärdsområde bör göra upp ett språkprogram och nämnden för den 
språkliga minoriteten bör ha tillräckliga resurser för sitt uppdrag att bevaka den språkliga servicen.  
 
Tillgången till service på svenska kan tryggas bland annat genom att värna om svenska strukturer och 
enheter med levande tvåspråkighet, inrätta svenskspråkiga tjänster, utveckla digitala lösningar, 
schemalägga språkkunnig personal till varje arbetsskift samt erbjuda språktillägg och språkkurser.  
 

Tillräcklig och välmående personal 
God vård kräver tillräckligt med kompetent personal. Därför är det en avgörande strategisk fråga att 
satsa på personalens arbetsvillkor och arbetshälsa. Personalen ska ha möjlighet att utföra sitt arbete 
i enlighet med sin yrkesetik och ha autonomi bland annat i arbetstidsplaneringen. Fortbildnings-, 
forsknings- och specialiseringsmöjligheter samt varierande arbetsuppgifter gör välfärdsområdena till 
attraktiva arbetsgivare. Bristen på svenskkunnig vårdpersonal kräver samarbete och satsningar på 
utbildning och fortbildning. 

Vårdreformen innebär en stor förändring då ca 175 000 arbetstagare får en ny arbetsgivare. Öppen 
och tydlig kommunikation samt personalens påverkningsmöjligheter är avgörande. Likalönsprincipen 
ska efterlevas då löner harmoniseras. 

 

Digitala möjligheter 
Digitala lösningar kan innebära snabbare och smidigare service och fungera som komplement till 
andra tjänster. Digitala- och telefontjänster som riktar sig till invånarna ska fungera likvärdigt på 
finska och svenska. Digitala system kan förbättra den språkliga servicen, om man kan koppla 
svenskspråkiga kunder till svenskkunnig personal. Detta bör beaktas i planeringen och upphandlingen 
av digitala system. 

Kostnadseffektiva offentliga tjänster 
En stark offentlig basservice, lågtröskeltjänster och 
hälsofrämjande verksamhet är investeringar för social och 
ekonomisk hållbarhet. Vi stärker primärvården, gör tillgången till 
vård och omsorg smidigare och förbättrar situationen för de 
invånare som har det sämst ställt. Det kommer att öka välfärden 
och ge besparingar inom den dyrare, specialiserade vården.  

Föreningar, stiftelser och företag kommer också i fortsättningen 
att ha en viktig kompletterande roll i produktionen av social- och 
hälsovårdstjänsterna. Men det är skäl att se över reglerna för 

”God vård kräver 
tillräckligt med 
kompetent 
personal” 



 

 

upphandlingar. Skattepengar ska gå till vården, inte privata investeringsbolag, vars främsta syfte är 
enbart att ta ut vinster och undvika beskattning. Välfärdsområdet bör göra upphandlingar utgående 
från ett ekonomiskt och socialt långtidsperspektiv. 
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Inkomna motioner till FSD:s kongress 2021 
 

1. Solidaritet i Solidium 
Pontus Westmalm 
 
Den finländska staten äger via investeringsbolaget Solidium en rad olika aktier i 
finländska företag. Ägandet ger god utdelning, man har enligt senaste rapport för 
räkenskapsperioden kammat hem cirka 40% i avkastning på investerat kapital, med 368 
miljoner som tillfaller ägaren i form av dividend. Dessa medel faller hjälpsamt in i 
statens budget, år ut och år in, men det finns återkommande synpunkter på hur medlen 
borde förvaltas. 
 
Min egen åsikt är att de finländska medborgarna med fördel kunde ges en direkt jämlik 
andel av det utdelade kapitalet. Det vore inte på långt när fråga om några stora summor, 
den senaste utbetalningen skulle, om den omfördelades jämt åt varje finländare, 
resultera i ~65euro för var och en. Noteras bör att detta inte är ett olösligt problem, det 
enda hinder som står i vägen för utdelning av mer substantiella summor är storleken på 
investeringsstocken. 
 
Det vore eftersträvansvärt i sig självt att ge varje medborgare en direkt andel i statens 
avkastningsgivande värdepapper. Därför föreslår jag, Pontus Westmalm från Korsnäs 
Socialdemokrater följande: 
 

• Att man tar som målsättning att göra åtminstone en del av statens avkastningar 
allmänutdelande åt varje finländsk medborgare från födsel. Man kunde med 
fördel åstadkomma detta redan i ett tidigt skede genom att dedikera och 
kapitalisera en särskild andel av Solidium för detta ändamål som ett slags 
pilotprojekt. 

• Att man tillåter att denna andel växer i omfattning för att ge större avkastning, 
och därmed mer utdelning. Detta kan åstadkommas exempelvis genom direkt 
kapitalisering eller bredare investeringsmål. Så länge avkastningen på 
statsobligationer är negativ, kunde en direkt kapitalisering dessutom väl utnyttja 
den resulterande mellanskillnaden i avkastning, och man kunde snabbt se 
värdeutveckling via en hävstångseffekt. 

 
Styrelsens utlåtande 
 
Tanken att låta alla finländare ta del av Solidiums avkastning är god, men styrelsen gör 
ändå den bedömningen att den avkastning som generas gör större nytta inom statens 
budget. Vill man göra riktade stimulanser anser styrelsen att skattesänkningar för 
låginkomsttagare eller satsningar i välfärden är de åtgärder som ska prioriteras. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen inte godkänns. 
 
 

2. Skriv kravet om sex timmars arbetsdag med stora bokstäver på 
arbetarrörelsens baner! 
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Jan Nyström 
Ett oförskämt, verklighetsfrämmande krav slog skräck i borgerskapet för över 120 år 
sedan. En åtta timmars arbetsdag, tid för arbetaren att återhämta sig och även 
förverkliga sig enligt sina egna intressen. Efter ihärdig kamp och många fallna kamrater 
blev det verklighet. Inte ännu i hela världen men i alla fall de mest progressiva länderna. 
Därefter även fem dagars vecka. Nu måste vi se vidare. Produktivkrafterna har 
utvecklats fenomenalt sedan åtta timmars arbetsdagen infördes i Finland 1917, men 
fortfarande finns det massor med människor som är arbetslösa medan andra är 
överarbetade. Flera fallstudier visar att den ökade produktiviteten lätt kompenserar de 
negativa effekterna av minskad arbetstid för företagen (se. t.ex.Peltola, 2021. 
Lyhyemmän työajan kokeilut Suomessa 1996-1999) När 6+6 timmars skiften prövades på 
90-talet ökade t.ex hos KWH-Pipe produktiviteten med 42,2% (Källa: 
https://yle.fi/uutiset/3-11522955) . Kortare arbetstid betyder att flera kan bli delaktiga i 
arbetslivet och familjerna får mera tid tillsammans. Människorna mår bättre på sina 
jobb och ofrivilligt deltidsarbete kan omvandlas till heltidsarbete.  
 
Sex timmars arbetsdag eller alternativt fyra dagar arbetsvecka framfördes av 
statsminister Sanna Marin på SDP:s 120 årsfest som arbetarrörelsens framtidsvision. 
SDP:s partikongress behandlade en motion om ett omfattande försök om 6 timmars 
arbetsdag tillsammans med arbetsmarknadsparterna. Partikongressen omfattade 
resolutionens målsättning om arbetstidens förkortande. 
 
FSD bör kristallisera partikongressens budskap och tydligt ställa 6 timmars arbetsdag 
med samma lön som en målsättning som förs fram i alla kanaler. Ett klart budskap om 
var man står och en tydlig målsättning för framtiden är arbetarrörelsens prövade metod 
för framgång. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
I Norden har flera försök med kortare arbetsveckor gjorts, både inom den offentliga 
sektorn och inom den privata sektorn. 
 
I ett försök med sex timmars arbetsdag på ett äldreboende i Göteborg minskade 
sjukfrånvaron till 5,8% jämfört med 12,1% föregående år. Även de långa 
sjukskrivningarna blev betydligt färre än på boendet än inom staden i medeltal. 
Personalen upplevde sig som piggare, mindre stressade och motionerade mera på 
fritiden. 
I ett annat försök i samma stad i en bilverkstad var köerna långa, lokalerna små och 
personalen stressad. I stället för att bygga ut valde företaget att förkorta arbetsdagarna 
till sex timmar för bilmekanikerna med bibehållen lön, samt att införa två skift. 
Mekanikerna har en paus på tjugo minuter under dagen, i stället för flera kortare pauser 
tidigare som alla innebar avbrott i arbetet. Dessutom ges extra tid för exempelvis 
handtvätt. De anställda hinner uträtta lika mycket som tidigare, och har dessutom mera 
tid för familj och fritid. Kunderna erbjuds längre öppethållningstider. 
De senaste åren har det även för många företag blivit alltmer utmanande att hitta 
arbetskraft. Minskad arbetstid med full lön skulle vara ett utomordentligt lockbete för 
arbetsgivare som upplever brist på kompetent arbetskraft. 
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Styrelsen omfattar motionens målsättningar angående förkortad arbetstid med 
bibehållen lön, samt konstaterar att på sikt skulle en förkortad arbetsvecka ge positiva 
effekter i såväl arbete, hälsa och fritid. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

3. Framtidsverktyg för politiskt arbete 
Jan Nyström 
 
Förutsägelse, scenarioarbete, megatrender och svaga signaler är begrepp som har 
blivit bekanta för många. Det talas mycket om framtiden och att kunna förutse och 
förbereda sig för olika möjliga framtider ses som en förutsättning för framgång i dagens 
snabbt och disruptivt förändrande värld. För en politisk rörelse är förhållandet med 
framtiden ännu intimare. Om vi inte lyckas väcka bilder av framtiden som människor 
upplever som attraktiva, kommer de inte att vara intresserade av vårt budskap. Ett par 
allvarliga frågor bör ställas: Har vi själv sådana bilder och hur stämmer de överens med 
våra röstares framtidsbilder?  
 
Jag föreslår att FSD kör i gång en utbildning som stärker särskilt avdelningarnas 
färdigheter för framtidsarbete genom att erbjuda utbildning av olika workshopmetoder 
och teorin bakom framtidsarbete. Ett exempel på en lovande metod är 
Framtidsfrekvensen som har utvecklats av Sitra. Syftet med utbildningen bör vara att 
stärka medlemmarnas färdigheter att känna igen och ställa sig kritiskt till olika gängse 
bilder om framtiden samt att formulera och ta steg för att nå den önskade framtiden. 
Dessa metoder kan användas både inom organisationen för att ge nya visioner och 
vitalisera föreningsarbetet, samt som en ny form av politiskt kampanjarbete där fokus 
ligger i att samutveckla åtgärder som för mot en önskad framtid.     
 
Styrelsens utlåtande 
 
Se svar på motion 5.  
 
 

4. Utvecklandet av vindkraften i Nyland 
Marianne Isaksson-Heimberg och Ulf Heimberg 
 
Ett kolneutralt och klimatneutralt Finland år 2035 är det som vi strävar efter. 
Det har också ytterligare slagits fast av regeringen i det nya budgetförslag, som 
nu har gjorts upp. Energin skall vara förnybar och utsläppsfri och fossila bränslen skall 
ersättas med förnybar energi. 
 
Elektricitet är den viktigaste energiformen inom alla sektorer: hem, företag, skolor, 
sjukhus, industrier, trafik och allt annat som fungerar i samhället. 
Också största delen av uppvärmningen sköts/skall skötas med el och förbränningen 
marginaliseras. 
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Åtminstone tillsvidare ökar energibehovet fortsättningsvis. 
Vindkraft är den renaste och ständigt förnybara energin. 
Vindkraftverken har utvecklats enormt under de senaste 10 åren och utvecklingen 
fortsätter. 
 
Tornen blir högre, rotorbladen blir längre och maskineriet anpassas därefter. 
I detta nu producerar ett vindkraftverk tre gånger mera el än i ”begynnelsen”. 
Det är lönsamt att bygga vindparker, inga statliga stöd behövs längre. 
I detta nu är Finland tvunget att importera el för att täcka behovet, när det är som störst. 
Detta är en stor osäkerhetsfaktor. Vindkraften bör utvecklas för att göra oss mindre 
importberoende. Också kommunerna tjänar på vindkraften och inte bara 
vindkraftsbolagen. Det betalas fastighetsskatt, kommunalskatt och samfundsskatt. Och 
nya arbetstillfällen skapas. 
 
Nyland är den största energiförbrukaren. Trots att vi här förbrukar mest el så har det inte 
fåtts byggas vindkraft här. När antalet vindkraftverk så småningom närmar sig 1000 st i 
hela Finland, de flesta i Österbotten, så finns det i Nyland 4 st.  D.v.s. de fyra 
vindkraftverken i Sandö utanför Hangö. Då dessa byggdes, så byggdes också tre 
vindkraftverk nära Barösund, men på grund av protester om ”störande skuggor och 
oljud” som mycket kan ifrågasättas, så blev man tvungen att montera ner dem. 
Det är nu hög tid att vindkraftverk och vindkraftsparker kan byggas också i Nyland i 
större och i mindre skala. Nylands förbund har nu planerat in två havsområden för 
vindkraftsparker i landskapsplanen, den ena utanför Borgå och den andra utanför Ingå 
och Raseborg. Planerna har redan väckt protester. Det är viktigt att också Nyland får 
möjlighet att ta ett större steg in i vindkraftsvärlden och att osakligt förhindrande kan 
stoppas. 
 
- Vi föreslår med hänvisning till ovanstående att FSD aktivt bör arbeta tillsammans med 
det socialdemokratiska partiet i övrigt för att göra det möjligt att förverkliga byggandet 
av såväl enskilda vindkraftverk som vindkraftsparker i Nyland, både på landområden och 
ute till havs, på platser där inga verkliga hinder föreligger. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Förbrukningen av el i Finland är fortsättningsvis stor, och med allt fler elektrifieringar 
till exempel inom transportsektorn kommer behovet av el att vara ännu större i 
framtiden. En viktig del av den gröna omställningen är därför förutom en större 
elproduktion även övergången från fossila bränslen i elproduktionen. Vindkraft stod år 
2020 för 9,8% av Finlands elanvändning, vilket innebar en avsevärt mindre andel än 
kärnkraft (27,6%) och vattenkraft (19,3%), för att inte nämna den importerade elen 
(18,4%) och annan värmekraft (24,6%) som ofta består av förbränning. Andelen vindkraft 
av elproduktionen kan därför förbättras. 
 
Regeringen Marins regeringsprogram innehåller skrivelser för utbyggandet av 
vindkraftverk, och statsunderstöd har beviljats åt kommuner för planering av 
vindkraftsutbygge. Kommunerna i Nyland lyser med sin frånvaro bland de beviljade 
bidragen, och även på kartan över de existerande vindkraftverken. Nylands förbund 
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menar att vindkraften har bra förutsättningar i Nyland på grund av dess stora 
havsområden och långa kust, men att den täta befolkningen och industrierna samt 
natur- och kulturvärden utgör ett hinder. Landskapsplanen innehåller ändå flera 
vindkraftsparker på området, vilket tyder på att riskerna tagits i beaktande. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

5. Den finländska svenskspråkiga socialdemokratins fortlevnad och förnyelse 
Socialdemokratiskt Forum 
 
Utan vanliga människor skulle socialdemokratin aldrig ha lyckats i sin strävan för ett mer 
humant och mer jämlikt samhälle. Det är tack vare tusentals aktiva inom arbetarrörelsen 
under dess mer än hundraåriga historia att välfärdsstaten byggdes upp och gjorde 
Finland till ett av de tryggaste och lyckligaste länder i världen. 
 
Finlands Svenska Socialdemokraters roll i kampen för det rättvisa har alltid varit stor. 
Fastän denna kamp är långt ifrån över blir vi som för den allt färre och äldre för varje år. 
Socialdemokratins fortlevnad är något som vi är skyldiga arbetarklassen och alla de vars 
liv beror på starka välfärdstjänster och förverkligandet av mänskliga rättigheter. Därför 
bör FSD göra allt som står i dess makt för att förnya och aktivera sin medlemskår. 
 
På senaste tiden har socialdemokratiska partier i länder såsom Sverige, England och 
Wales samt Tyskland med flera lyckats värva tusentals nya medlemmar genom att göra 
omfattande satsningar på verksamhet för sina medlemmar, öka deras inverkan på 
partiets beslutsfattande, anslå mer resurser till sociala medier, göra intern 
kommunikation smidigare och mer öppen, förstärka sina ungdomsföreningar och 
utveckla sitt samarbete med utbildningsanstalter och ideella föreningar.  
 
FSD ska tveklöst gynnas av att följa dessa exempel på längre sikt. Ytterligare kan FSD 
dra nytta av att engagera sina fd. kandidater och deras medarbetare även efter att 
valkampanjen är över och investera i fostrande av framtidens socialdemokratiska 
förtroendevalda. 
 
Socialdemokratiskt Forum uppmanar FSD att avsätta mer resurser för 
medlemsrekryteringen samt för att kvarhålla och ständigt engagera sina aktiva 
medlemmar. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Föreningsverksamheten står inför stora utmaningar. Det blir allt svårare att binda 
människor för olika uppdrag en längre tid. Likaså är det utmanande att få med nya 
medlemmar, något som inte enbart gäller politiska rörelser. Det är helt klart att något 
måste göras och styrelsen välkomnar de initiativ som motionerna 3 och 5 föreslår. 
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Styrelsen föreslår för kongressen att motionerna godkänns samt att FSD under år 
2022 ordnar workshoppar med fokus både på utveckling av föreningarnas verksamhet 
samt medlemsrekrytering. 
 
 

6. En socialdemokratisk bostadspolitik för hela Svenskfinland 
Socialdemokratiskt Forum 
 
Socialdemokratin i Finland har under hela sin existens stått för ett starkt 
välfärdssamhälle grundat på principen om rättvisa och mänskliga rättigheter, varav 
rätten till en trygg och förmånlig bostad för alla har alltid varit av yttersta vikt för vårt 
parti och dess väljarkår. 
 
Sedan 90-talets liberalisering av bostadsmarknaden och en kraftig nedgång av offentlig 
bostadsproduktion har hyresbostäder till ett rimligt pris blivit en dyr bristvara på många 
håll i vårt land. Nuförtiden betraktas en bostad allt oftare som en handelsvara, inte som 
en grundläggande rättighet. Denna kommodifiering av bostaden leder till att 
klassklyftorna skenar och skillnaderna mellan generationer befästs. De ständigt 
stigande hyrorna gör att allt flera unga ger upp sina drömmar om att äga en bostad och 
skaffa familj före de fyller 35. 
 
Genom att tillhandahålla tillräckligt med förmånliga, drägliga och klimatsmarta bostäder 
för de allra flesta i Det röda Wien i omkring hundra år, genom att reglera hyror med hjälp 
av förhandlingsordningen i Sverige och andra former av hyresreglering runtom i världen 
har den internationella socialdemokratin om och om igen visat sig kapabel till att föra en 
lyckad bostadspolitik som präglas av en tro på alla människors lika värde. 
 
Även Finland kan dra nytta av en socialdemokratisk bostadspolitik som skapar mer 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara städer. Som svenskspråkig del av 
arbetarrörelsen är det FSD:s plikt att motsvara den framtidsoro och de behov som 
finlandssvenska ungdomar, arbetarklass och de svagaste i vårt samhälle har i fråga om 
boende.  
 
Socialdemokratiskt Forum föreslår att FSD ska genom sina förtroendevalda på 
kommunal samt nationell nivå verka för att  

• bygga fler offentligt ägda, förmånliga och klimatsmarta hyresbostäder i 
Svenskfinlands städer 

• förstärka skyddet för hyresgästers rättigheter 
 
Styrelsens utlåtande  
 
Finlands system med marknadshyror på hyresbostadsmarknaden och bostadsbidrag för 
att täcka en stor del av hyran har skapat en marknadssituation där hyrorna pressas 
uppåt. Den offentliga sektorn bör motverka denna artificiella prishöjning genom att 
erbjuda billigare alternativ till god kvalitet. 
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Boende står för en stor del av Finlands koldioxidutsläpp på grund av fossilbaserad 
uppvärmning eller dåligt energiklassade hus. Samtidigt vill många bo på ett ekologiskt 
hållbart sätt. Kommunen kan här vara en föregångare inom hållbart byggande genom att 
bygga med metoder och material som är långsiktigt hållbara och binder och lagrar kol 
snarare än att välja det billigaste alternativet. 
 
Återanvändning är ändå en viktig del av ekologisk hållbarhet, och kommunen bör se till 
att dess existerande hyresbostäder uppfyller de krav som klimatet och hyresgästerna 
kräver idag. 
 
Byggandet av hyresbostäder bör förutom ekologisk hållbarhet även ta social hållbarhet i 
beaktande, så att olika typer av hyresbostäder byggs på olika ställen i kommunen, för 
att tillgodose olika hushålls behov och motverka segregation. 
 
Styrelse föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

7. Rättvis lön och kunskaper i finska bör garanteras vid arbetsrelaterad 
invandring 

Vanda Svenska Socialdemokrater 
 
Det talas mycket om brist på kompetent arbetskraft inom det finländska 
arbetslivet. Behov av arbetskraftsinvandring, särskilt gällande rekrytering av personal 
inom i vård- och restaurangbranschen har förts fram i olika sammanhang. 
 
För dryg tio år sedan rekryterade främst privata vårdhem i Finland utbildade, 
kompetenta sjuksköterskor från Filippinerna. Då dessa sjukvårdare anlände till Finland , 
tilldelades de ofta arbetsuppgifter som kräver en betydligt lägre utbildning och 
kompetens än vad dessa personer de facto besatt. Därmed har deras löner dumpats så 
de inte motsvarar den lönenivå våra inhemska vårdare får enligt rådande kollektivavtal. 
De flesta filippinskor arbetade som vårdbiträden och fick i huvudsak mata dementa 
patienter. Sköterskorna hade redan på Filippinerna fått gratis undervisning av 
finländare i finska i fyra månaders tid, så de hade grundkunskaper i språket och kunde 
föra enkla dialoger. 
 
Vi måste med alla medel hindra en lönedumpning för personer som kommer 
till Finland i hopp om en arbetsplats och de bör erhålla en lön det går att leva på. Samma 
regler måste gälla för personer som kommer för att arbeta inom övriga branscher. 
Invandrare bör också få kunskaper och information om rättigheter de har som anställda 
och om fackföreningverksamheten i Finland. 
Personer av utländsk härkomst som kommer för att arbeta i Finland bör 
ges rätt till gratis undervisning i finska, motsvarande YKi-testets nivå 1 och 2. (Yleinen 
kielitutkinto). Denna rätt till gratis språkundervisning i finska bör gälla alla personer som 
har uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Finland. Undervisning i svenska är 
relevant på orter med svensk majoritet. 
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Språkundervisningen bör inte endast vara en rättighet utan ett krav för att komma ut på 
arbetsmarknaden. Utan grundläggande språkkunskaper är det så gott som omöjligt för 
en person av utländsk påbrå att få ett hyfsat arbete i Finland. Arbetsgivaren bör ordna 
med att studier i finska kan ske på arbetstid, kostnader för kursen bör även skötas av 
arbetsgivaren. Slutprovet i finska ( YKI-test) bör även bekostas av arbetsgivaren. Utan 
goda kunskaper i finska kan personen inte försvara sina rättigheter på 
arbetsmarknaden. 
 
Språkkurserna är idag alltför utdragna och omfattande. Vi måste satsa 
på effektivare undervisning och öka antalet erbjudna kurser. Pensionerade språklärare 
borde lockas med för att dra språkkurser vid arbetskraftsinvandring. 
 
Vanda Svenska Socialdemokrater önskar att FSD:s styrelse arbetar för att 
 
-ersättningen för utfört arbete motsvarar gängse finska löner. 
 
-att invandrare garanteras rätt till språkundervisning i finska (eller 
svenska) under arbetstid och att arbetsgivaren står för kostnaderna 
för både kurs och slutprov. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns, men anser att 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 
Vanda Svenska Socialdemokrater 
 
Den rådande bristen på behörig personal inom småbarnspedagogik är akut inom 
huvudstadsregionen och inom flera områden i Nyland och Åboland. Personalen är ålderstigen 
och inom de närmaste åren kommer en stor del av personalen att bli pensionerad. 
 
Under 2020-21 har Sydkustens landskapsförbund koordinerat flera grupper bestående av 
privata och kommunala aktörer, intresseorganisationer, utbildningsanordnare, fonder och 
stiftelser. Målet har varit detsamma för alla grupper: dels att hitta en lösning på det akuta 
behovet av personal inom småbarnspedagogiken, dels få 
flera sökande till utbildning på området. 
 
Flera utredningar av privata och statliga organ har gjorts och görs i syfte att ringa in problemen 
och komma med åtgärdsförslag. Den senaste utredningen som utfördes av Tankesmedjan 
Magma presenterar och betonar olika åtgärdsförslag såsom lön och arbetsförhållanden, vilka är 
väsentliga för att göra branschen mer attraktiv. 
 
Utmaningarna är många. Det har i olika sammanhang konstaterats att lönenivån inom 
branschen är en primär orsak till ett lågt intresse fördetta arbetsfält. Samtidigt finns det många 
andra faktorer som talar för ett arbete inom småbarnspedagogiken. Arbetet upplevs som 
givande och kreativt med möjligheter att påverka framtiden och det egna arbetet. Arbetet 
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upplevs som socialt, intressant och berikande. I Magmas rapport lyfter de anställda fram 
arbetsgemenskapen och innehållet i arbetet som det bästa med jobbet. Samtidigt vet 
personalen att deras arbete har betydelse för barnens utveckling och framtid. 
 
Vanda Svenska Socialdemokrater önskar att FSD:s styrelse för saken vidare och att arbete görs 
för att höja lönenivån för anställda inom småbarnspedagogiken. En högre lön skulle göra arbetet 
mer attraktivt. 
 
 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Motionsställarna lyfter upp en viktig fråga då en bra skött småbarnspedagogik är 
byggstenen i det förebyggande arbetet för framtiden och för att detta skall vara möjligt 
behövs kompetenta och tillräckliga personalresurser. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen antecknas för kännedom och 
uppmuntrar FSD att jobba för att trepartssamarbetet stärks på ett sätt som förbättrar 
arbetsvillkoren och som även innebär konkurrenskraftiga löner i en nordisk jämförelse 
inom offentliga sektorn och andra utsatta branscher.  
 
 

9. Mötesarvoden från samhällets förtroendeuppdrag ska ej påverka 
socialskyddet 

Helsingfors Svenska Arbetarförening 
I dagens läge minskar Folkpensionsanstalten (FPA) på socialskyddet för en person som 
har blivit vald t.ex. till ett kommunalt förtroendeuppdrag och som i sitt uppdrag erhåller 
mötesarvoden. I ett exempelfall hade den till förtroendeuppdraget valda personen 
åtnjutit bostadsbidrag från FPA, och då FPA fick kännedom om att vederbörande person 
erhåller mötesarvoden från sin hemkommun, minskades bostadsbidraget i förhållande 
till bidragstagarens bruttoinkomster. FPA tar alltså inte hänsyn till att stats- och 
kommunalskatt innehålls från arvoden för förtroendeuppdrag, ej heller att partiskatt 
innehålls från dem. Arvodena adderas alltså som bruttobelopp till bidragstagarens 
övriga inkomster, och om de tillsammans överskrider en viss gräns, minskas 
socialskyddet i förhållande till den överskridande delen. 
Vi anser att detta förfarande av FPA i oroväckande grad minskar intresset för politiska 
förtroendeuppdrag bland personer med små inkomster som till en del består av socialt 
skydd.  Det minskar också samhällets tillgång på erfarna och intresserade medlemmar i 
olika beslutsorgan i kommuner, församlingar och organisationer inom den s.k. tredje 
sektorn. 
 
Vi föreslår att FSD:s och SDP:s till landets riksdag valda representanter bör arbeta för en 
lagändring som hindrar FPA att minska på socialskyddet för personer som får arvoden 
för att de sköter samhällets förtroendeuppdrag.    
 
Styrelsens utlåtande 

 
Styrelsens svar se motion 10. 



 
 
 

 
 
 

39 

10. Arvoden för förtroendepost kan fälla sociala bidrag 
Vanda Svenska Socialdemokrater 
 
Medborgare i Finland kan erhålla olika sociala bidrag då inkomsterna är knappa. Mötesarvoden 
räknas även som inkomst och kan medföra att personen mister sitt sociala stöd eller att det 
drastiskt minskar. Betyder detta att personer i svag ekonomisk ställnig i vårt samhälle 
inte kan ta emot ett förtroendeuppdrag då rädslan är stor att t.ex. ett hyresbidrag personen fått 
i många år därmed bortfaller? 
Nettoersättningarna för förtroedeuppdrag är ofta anspråkslösa summor då skatterena och 
partiet fått sin beskärda del, men i detta fall utgår FPA från bruttosumman, en summa 
mottagaren aldrig erhållit! Är våra medborgare sålunda delade i olika kast, de som har råd att ha 
kommunal förtroendeposter och de som inte har det? 
 
Vanda Svenska Socialdemokrater önskar att FSD:s styrelse för frågan vidare, så att 
nettosumman gällande inkomster från förtroendeposter skulle beaktas i stället för 
bruttosumman. Personer med låga inkomster som åtnjuter sociala bidrag, bör kunna ta emot en 
fötroendepost! 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Motionställarna i motion 9 och 10 lyfter upp en mycket viktig fråga med tanke på demokratin. 
Alla ska ha möjlighet att delta i det kommunala beslutsfattandet, oberoende av individens 
ekonomiska situation. Då det gäller förtroendemannaskatter har partierna olika praxis: en del 
driver in en procentuell andel av arvoden medan andra inte gör det. Andelen som partierna 
driver in av sina förtroendevalda kan anses som en gåva till partiverksamheten och på så sätt 
kan den summan inte ersättas med socialbidrag. Däremot borde det utredas om möjligheterna 
att kommunala arvoden inte beaktas vid beräkning av socialbidrag eller bostadsbidrag.  
  
Styrelsen föreslår för kongressen att motionerna inte godkänns men föreslår att kongressen 
ger FSD:s styrelse i uppgift att jobba för att partiet initierar en utredning om möjligheterna att 
inte beakta kommunala arvoden vid beräkning av socialbidrag eller bostadsbidrag.  
 
 

11. Kollektivavtalens bevarande 
Mats-Johan Kaars 
 
I en tid av förändringar på arbetsmarknaden har arbetsgivarförbund börjat dra sig ur 
kollektivavtalen och istället gått in för lokala avtalsförhandlingar. Detta är en mycket 
beklaglig väg att gå, och man sätter inte bara den enskilda arbetstagarens inkomst, 
utan även hela landets ekonomi på spel. Ett dylikt förfarande innebär även sänkta 
inkomster och lägre skatteintäkter för staten. 
 
Undertecknad yrkar på att SDP som arbetstagarnas parti skall jobba för att få 
arbetsgivarförbunden till kollektivavtalsförhandlingar genom att stadfästa detta i lagen. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Motionsställaren för fram ett mycket aktuellt och viktigt ärende som i framtiden kan 
komma att påverka många arbetstagare, och även arbetsgivare i Finland. 
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Styrelsen håller med om att de förändringar som nu sker på arbetsmarknaden gör att de 
förtroendevalda personalrepresentanternas ställning bör stärkas i lagstiftningen. 
Speciell vikt bör här fästas vid att de personalrepresentanters ställning som inte 
kommer att höra till ett branschvist arbetsgivarförbund tryggas i lag. 
 
I en reviderad samarbetslag som planeras att träda i kraft i början av år 2022 föreslås 
förbättrade förutsättningar för samarbete på arbetsplatsen genom att främja en 
regelbunden dialog mellan arbetsgivare och personalens representanter. Den sittande 
regeringens förslag är här att i en ny lag om samarbete inom företag slå fast att 
arbetsgivaren ska ha en skyldighet att föra en dialog med personalens representanter 
om de frågor som anges i lagen. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

12. Upp till kamp för kollektivavtalen! 
Peter Sjökvist 
Finland, och de övriga nordiska länderna har i årtionden byggt upp ett samhälle där 
hänsyn tas till individen och familjens olika skeden i livet, kollektivavtalen har varit en 
viktig delfaktor i denna utvecklig. 
 
Vår framtida konkurrenskraft är till stor del beroende av hur väl man klarar av att 
utveckla och förnya arbetslivet och kunnandet. Kortsiktiga kostnadsinbesparingar och 
utökad arbetsgivarmakt kommer inte att vara lösningen på framtida utmaningar. 
Att skrota de kollektivavtal som idag gäller inom de flesta branscher skulle innebära att 
sådana saker som lön under moderskaps, - och faderskapsledigheter, vård av sjukt 
barn, långvarig sjukledighet, semesterpenning eller semesterpremie, dagpenning och 
kilometerersättning i arbetet, lönehöjningar och liknande inte längre skulle vara något 
som en anställd nödvändigtvis har rätt till. 
 
Många unga får redan idag se sina drömmar gå i kras på grund av bristen på trygga 
anställningar. En av våra viktigaste uppgifter som beslutsfattare är att just för dessa 
unga skapa sådana förutsättningar på framtidens arbetsmarknad att alla i samhället får 
en rättvis möjlighet till arbete och utkomst. 
 
Undertecknad yrkar på att Finlands Svenska Socialdemokrater ska verka för att 
allmänna kollektivavtal även i framtiden ska garantera en grundtrygghet och ge 
möjligheter till jämställda löner och en familjeledighetsmodell som motsvarar 2020-
talets samhälle. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Den nuvarande regeringen har i sitt program satt som mål att stödja ett 
kollektivavtalssystem som bygger på avtal med allmänt bindande verkan.  
Samordnade arbetsmarknadsuppgörelser har möjliggjort en stabil ekonomisk 
utveckling, hjälpt till att förbättra produktiviteten samt varit positivt för 
sysselsättningsutvecklingen och en solidarisk förtjänstutveckling. 
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Att det nu finns krafter som vill ändra på den modell som i nuläget fungerar, gör att 
åtgärder för att trygga kollektivavtalen och anställningsvillkorens tillräckliga 
täckningsgrad bör ges hög prioritet. 
Samordnade arbetsmarknadsuppgörelser är en viktig delfaktor för en fortsatt positiv 
utveckling för den nationella ekonomin. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

13. Framtidens bilpark                                                                                                                                                                              
Mats-Johan Kaars och Peter Sjökvist 
 
Den befintliga bilparken i Finland är som bekant inte av nyaste årgång, att förnya den 
finländska bilparken i sin helhet kommer att kräva en relativt lång övergångstid. Att 
fossilt bränsle på sikt bör fasas ut är nog de flesta överens om, men detta görs inte 
”över en natt”. Som alternativ till fossila bränslen finns ett antal olika miljövänliga 
alternativa drivmedel för bilisterna att tillgå. Renodlade elbilar och hybridversioner med 
el och, - eller antingen diesel eller bensin är de populäraste alternativen som finns att 
tillgå på marknaden just nu. 
 
Ett alternativ som ofta glöms bort i dessa diskussioner är miljödieseln. Miljödieseln 
framställs från grödor som finländska bönder och skogsägare har möjlighet att odla. 
”Miljödieseln” fungerar under växttiden som en aktiv kolsänka, vilket i sin tur är ett extra 
plus för miljön. Jordbrukarna kunde förhoppningsvis även få ett bättre pris för de 
grödor som odlas, samt nya förädlingsföretag kunde ge en förbättrad inhemsk 
sysselsättning. 
 
En dieselbils bränsleåtgång är mindre än för en bensindriven bil av motsvarande modell, 
vilket är positivt med tanke på miljön och ger i förlängningen lägre utsläpp. En framtida 
utmaning för elbilen är även utvinningen av de ädelmetaller som krävs för tillverkningen 
av renodlade elbilar, och batterier för dessa. Utvinningen av dessa metaller har många 
gånger lett till föroreningar av miljön på de platser där gruvdriften sker. 
 
Vi yrkar därför på att FSD lyfter fram miljödieseln som ett övergångsalternativ för att ge 
forskningen tillräckligt med tid och resurser för en sund produktutveckling inom el och 
naturgas för den finländska bilparken. 
 
Styrelsens utlåtande  
 
I motionen lyfts alternativ fram som även på längre sikt skulle gynna många jordbrukare 
på flera sätt. Dels skulle odlarna kunna få en bättre avkastning för sina grödor än vad 
som är fallet idag, dels skulle man även få mera tid på sig att förnya den befintliga 
maskinparken som nästan uteslutande drivs av vanlig diesel idag. 
Utöver dessa fördelar skulle även grödorna fungera som en kolsänka under 
växtperioden. Också övrig yrkesmässig trafik och till en viss del även privatbilismen 
skulle kunna gynnas av en dylik lösning. 
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Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

14. Grön trafikpolitik i städer och kommuner 
Jonatan Wikström, Rebecca Åkers och Arseniy Lobanovskiy 
 
Den inhemska trafiken står för en femtedel av landets koldioxidutsläpp, vilket gör den 
till den näst största förorenaren efter energiproduktionen. (Statistikcentralen, 
Växthusgasutsläpp i Finland 1990-2019) Som tur har vi möjlighet att påverka människors 
trafikanvändning genom åtgärder i kommunerna och städerna. Följande åtgärder är 
sådana som inte bara uppmuntrar till klimatsmartare trafikanvändning, utan också 
förbättrar livskvaliteten för kommunernas och städernas invånare. 
 
Infrastruktur för elbilar och biogasdrivna bilar. 
Att köra en bil med lägre utsläpp än en förbränningsmotor borde vara enkelt både för 
den som rör sig inom kommunen och mellan orter. Genom att utöka laddningsstationer 
och tankningsstationer för biogas kan vi främja användningen av fordon som utgör en 
mindre belastning på miljön och klimatet. 
 
Satsningar på kollektivtrafik 
Ett omfattande nätverk av kollektivtrafik som dessutom är billigt att använda sporrar till 
effektivare användning av transportmedel. Förutom att det är en effektiv klimatgärning 
att investera i kollektivtrafik, skulle det även gynna låginkomstagare och trygga 
rörligheten för dem som på grund av ålder eller sjukdom inte kan köra egen bil.  
 
Människoorienterad stadsplanering  
Människoorienterad stadsplanering (People-oriented design) handlar om att det är 
människan och inte bilen som står i fokus. Människoorienterad stadsplanering 
uppmuntrar till att promenera, cykla eller till användning av andra lätta transportmedel 
som t.ex. elsparkcyklar. Det här gör man genom att planera städerna på ett sätt som gör 
att man kan röra sig enkelt, smidigt och tryggt i stadstrafiken också då man inte kör bil.  
 
Exempel på infrastruktur som gynnar fotgängare och lätt trafik: 

- Bredare trottoarer 
- Bredare och höjda cykelbanor 
- Höjda övergångsställen och oavbrutna gångbanor 
- Säker parkering för cyklar 
- Trafikljusarrangemang som prioriterar cyklister och fotgängare 

 
Människoorienterad stadsplanering gör inte bara trafikanvändnigen lättare för 
fotgängare och cyklister, utan möjliggör också effektivare användning av den markyta 
som idag täcks av asfalterade vägar. Istället för bilvägar kan man planera offentliga rum 
och mötesplatser som stärker gemenskapen och livskraften i staden.  
 
FSUD, genom Jonatan Wikström, Rebecca Åkers, Arseniy Lobanovskiy vill att FSD ska 
uppmuntra sina representanter i kommunen att arbeta för: 

- att kommunerna bygger infrastruktur för el- och biogasdrivna bilar. 
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- att kommunerna investerar i att förbättra kollektivtrafikförbindelser inom och 
mellan kommunerna. 

- sänkta biljettkostnader för kollektivtrafiken i större städer. 
- människoorienterad stadsplanering, som gynnar fotgängare och lätt trafik. 

 
Styrelsens utlåtande 
 
Styrelsen föreslår att motionen godkänns. 
 
 

15. Skattepolitik för en grönare pendling 
Arseniy Lobanovskiy, Jonatan Wikström och Rebecca Åkers 
 
För att minska på våra koldioxidutsläpp behöver vi ändra på våra vanor, bland annat hur 
vi tar oss till och från arbetsplatsen. Ett bra verktyg som beslutsfattare kan använda för 
att påverka det här är skattepolitik. 
 
Att åka bil tillsammans med någon som ska till samma ställe halverar direkt 
koldioxidutsläppen och är en enkel handling som många kan göra. Vi behöver därför 
skapa incitament för att flera ska göra det. Arbetstagare får redan skatteavdrag vid 
pendling till arbetet, och införandet av ett ytterligare högre skatteavdrag för samåkning 
vid pendling ät ett naturligt steg.  
 
Likaså får arbetstagare skatteavdrag vid cykling, men summan uppgår till 85€ per år. 
Detta ersätter inte det verkliga slitaget, utrustningen och ansträngningen som cyklande 
utgör, och för att sporra till utsläppsfri transport borde denna summa höjas.  
 
Skatteverket fastställer årligen summor för kilometerersättning som betalas till bl a 
arbetstagare och förtroendevalda vid korta tillfälliga arbetsresor, där transport med 
olika fordon ger olika ersättning (t ex berättigar egen bil till 0.44€/km skattefritt). Här 
nämns inte alls cyklande. Denna lista är en viktig riktgivare för praxis och attityd hos 
många organisationer i Finland, och bör därför inkludera också fossilfria 
transportmedel som cykel. 
 
FSUD föreslår därför genom medlemmarna Jonatan Wikström, Arseniy Lobanovskiy 
och Rebecca Åkers, att FSD genom sin riksdagsledamot arbetar för 

- Införandet av ett skatteavdrag för pendling som innefattar samåkning 
- Höjande av skatteavdraget för pendling med cykel 
- Kilometerersättning för cykel vid tillfälliga arbetsresor 

 
Styrelsens utlåtande 
 
- Styrelsen föreslår för kongressen att motionens första yrkande angående införandet 
av ett skatteavdrag för pendling som innefattar samåkning antecknas för kännedom, 
samt att FSD i samråd med sakkunniga inom partiet tar initiativ till att en utredning 
inleds om hur avdrag för arbetsresor vid samåkning kunde förverkligas. 
- Styrelsen föreslår för kongressen att motionens andra och tredje yrkande godkänn 
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16. Kustbanan behövs ännu i tiotals år 

Karis-Billnäs Socialdemokrater 
 
Vad har vi lärt oss av covid-19 pandemin? Jo, att distansarbetet är här för att stanna, 
som en naturlig del av vår vardag. Behöver vi då snabbare tågförbindelser för att ta oss 
till jobbet? Nej, det behöver vi inte, det går lika bra att jobba på tåget. Och därmed har 
restiden en allt mindre betydelse. 
 
Järnvägstrafiken i Finland genomgår stora förändringar. Förutom gigantiskt dyra 
tågbaneprojekt bör vi även ta en närmare funderare på hur tågen styrs på bannätet.   
Trafikledsverket har gjort en sk. Digirata-utredning. Utredningens slutsats är att vi i 
Finland ska införa ett modernt, radionätsbaserat system för automatisk tågkontroll. Det 
nya digitala systemet skulle göra det möjligt att öka bankapaciteten, förbättra 
punktligheten, höja på antalet tåg och därmed samtidigt antalet passagerare på vårt 
redan nu existerande bannät. För närvarande heter det automatiska tågkontrollsystem 
som används för att säkra tågtrafiken ATP, men systemet är i slutet av sin livscykel.                                                                                                 
 
Via EU-regleringen (som gällt redan de senaste 10 åren) förpliktas Finland att utrusta 
sina tågbanor med det så kallade ERTMS-systemet (European Rail Traffic Management 
System). Arbetet med att förnya tågkontrollen påbörjas år 2028 och ska vara slutfört år 
2040. ERTMS-systemet bör därmed även vara ett centralt krav när det gäller projekten 
Finlandsbanan och den så kallade snabba tågförbindelsen till Åbo. 
 
Digirata-utredningen pekar på samma positiva inverkan på tågtrafiken som argumenten 
med vilka den så kallade snabba tågförbindelsen marknadsförs; ökad bankapacitet, 
större passagerarmängder, fler tåg och bättre punktlighet. Den nya så kallade snabba 
tågförbindelsen beräknas redan idag kosta mer än 3 miljarder euro, medan Digirata 
skulle gå lös på 1,7 miljarder och samtidigt gynna hela landet samt alla banavsnitt. 
Digirata projektet är vi förpliktade till att förverkliga, den så kallade snabba 
tågförbindelsen är ett frivilligt val. Var finns vettet i detta vansinniga projekt kallat 
snabba tågförbindelsen? Är det alls klokt att ens planera ny bana mellan Esbo och Salo? 
Nej det är det inte, men en tågbana på sträckan Esbo–Lojo är värd att stödjas. 
Kustbanan är, i åtminstone över 20 år till, den enda tågförbindelsen för trafiken mellan 
Åbo och Helsingfors. Trafiken på Kustbanan gynnas av byggandet av Esbo stadsbana 
(Alberga-Köklax), dubbelspåret Salo–Åbo samt förbättringen av bangårdarna i Åbo. 
Men för att få Kustbanan i toppskick behövs dessutom satsningar på dubbelspår mellan 
Kyrkslätt och Karis samt flera tågmötesplatser mellan Karis och Salo. 
 
De västnyländska kommunerna längs Kustbanan har föreslagit, att en utredning görs 
gällande byggande av dubbelspår mellan Kyrkslätt och Karis samt flera mötesplatser 
mellan Karis och Salo. Trafikledsverket har dock inte varit villigt att utreda detta 
alternativ.   
Med hänvisning till ovanstående föreslås att: 

- kongressen ålägger FSDs styrelse att vända sig till partiledning och 
ministergrupp, med uppmaning att Trafikledsverket gör en opartisk utredning 
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om Kustbanan med flera mötesplatser mellan Karis-Salo samt dubbelspår 
Kyrkslätt-Karis  

- kongressen ålägger FSDs styrelse att vända sig till partiledningen och 
ministergruppen, med uppmaning att finansieringen för renovering av Kustbanan 
bör säkerställas 

 
Styrelsens utlåtande 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

17. Vi måste satsa på den förebyggande verksamheten för barn och unga  
Karis-Billnäs Socialdemokrater 
 
Covid-19 pandemin har belastat våra barn och ungdomar väldigt hårt i hela Finland. 
Risken för marginalisering och psykiskt illamående har ökat då undervisningen skett på 
distans och hobbyverksamheterna varit på paus.  
Nu står vi som samhälle inför ett dilemma; hur och var ska vi hitta resurser för att hjälpa 
och stöda de barn och unga som mår psykiskt dåligt? Hur ska vi komma igång med det 
korrigerande barn- och ungdomsarbetet? 
 
Regeringen rodde äntligen i land den sk SOTE-reformen gällande omorganisering av vår 
social- och hälsovård. Elevvården inom den grundläggande utbildningen ser dock ut att 
bli splittrad mellan kommun och välfärdsområde, när reformen väl träder i kraft. Det är 
därför svårt att bilda sig en tydlig bild över hur elevvården är tänkt att fungera i 
framtiden och hur vi ska kunna trygga den förebyggande servicen för barn och unga. 
Idag kämpar elevvården med alltför små resurser. Opraktiska direktiv styr upp vad och 
hur man kan agera om man är orolig för ett barn eller en ungdom. Tystnadsplikten 
fungerar inte för barnens bästa. Fokuset har flyttat från att hjälpa till vad man kan och 
inte kan göra inom ramen för tystnadsplikt och elevvård. Det är definitivt inte syftet med 
elevvården.  
 
I kommunerna bör vi nu se till att inleda arbetet med att utveckla det förebyggande barn- 
och ungdomsarbetet. Synergieffekter och existerande resurser finns inom 
ungdomsväsendet. Vi har uppsökande ungdomsverksamhet, specialungdomsarbetare 
och ungdomsledare. Men länken mellan skolan, hemmet, barnen och elevvården behöver 
förstärkning. Det behövs fler vuxna i skolan som en förebyggande lågtröskelservice. Det 
handlar om en egen handledare för barn och unga, med utbildning inom det sociala, för 
att kunna hjälpa och stöda. Det kunde vara utbildade socionomer, som fungerar som 
spindeln i nätet och som kontakt till elevvårdsteamet, de arbetar i skolorna och är den 
koordinerande funktionen i det förebyggande barn- och ungdomsarbetet. Kommunerna 
kunde här även arbeta i samråd med tredje sektorn.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att: 

- FSD jobbar för att få fler mångprofessionella vuxna till skolorna 
 
Styrelsens utlåtande 
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Styrelsen håller med om att flera trygga vuxna behövs i skolorna för att stävja det 
psykiska illamående som förvärrats under Coronapandemin. Undervisningsministeriet 
har även under pandemin erbjudit kommunerna att söka mera resurser för just detta 
ändamål, ansökningarna var rekordstora men medlen som erbjöds räckte inte till alla 
kommuner som ville erbjuda extra resurser i skolmiljön. Denna extra finansiering för 
Uppsökare i skolmiljö får inte heller en fortsättning vilket också är ett skäl att frågan 
lyfts. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

18. Deltagande budgetering som koncept i Svenskfinland 
Karis-Billnäs Socialdemokrater 
 
Kommunens uppgift är att främja invånarnas välmående. Alla vill vi påverka vår när- och 
boendemiljö. Redan nu engagerar sig invånare i olika slag av talkon t ex. snigel-plock, 
städa vägbranter, gemensamma gårdsloppisar. De är alla exempel på lokalt arrangerade 
evenemang som engagerar invånarna att agera för och i sin närmiljö.  
 
Samtidigt upplever vi en oroväckande trend i att valdeltagandet minskar. Att rösta i val 
upplevs inte längre som ett verkligt sätt att påverka det gemensamma. I senaste 
kommunalval noterades igen ett sänkt valdeltagande. Vår demokrati bygger på att 
människor vill engagera sig och det gäller att hitta nya metoder för detta arbete.     
 
En metod vi i kommunerna kan ta till är deltagande budgetering. Tanken bakom 
deltagande budgetering är enkel; då människor får möjlighet att direkt påverka sin 
närmiljö, väljer de sannolikt de bästa idéerna för att förverkliga det. Deltagande 
budgetering innebär helt enkelt att invånarna tas med i diskussionen, planeringen och 
beslutsfattandet kring hur en del av budgetmedlen ska användas.  
Deltagande budgetering ökar bl a genomskinligheten i beslutsfattandet, ger 
beslutsfattarna rätt insyn i invånarnas behov, ökar invånarnas förståelse för hur 
skattemedlen används och främjar diskussionen mellan olika invånargrupper. 
 
Tanken om deltagande budgetering föddes redan år 2011 via Sitras Ny demokrati-
projekt. Helsingfors stad är en av pionjärerna, medan modellen väckt ringa intresse i 
landets övriga kommuner. Kommunförbundets enkät 2018 visar att bara 12% (22st) av 
kommunerna försökt sig på deltagande budgetering. Alla försök som gjorts har 
dessutom varit små i förhållande till kommunens hela budget, de flesta av försöken 
dessutom engångsföreteelser.   
 
Det finns inte en enda ”rätt” metod för att förverkliga deltagande budgetering. Det kan 
handla om att ge invånarna möjlighet att välja hur ett visst anslag ska fördelas, låta 
invånarna bestämma över en viss procentandel av hela kommunens budget eller ge 
invånarna möjlighet att engagera sig i planering och genomförandet av projekt i t ex ett 
visst bostadsområde. 
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Målet med deltagande budgetering är att öka välfärden, ge en bättre dialog mellan 
beslutsfattare och invånare samt mer engagemang i skötseln av gemensamma ärenden.  
Deltagande budgetering kräver mod av oss som beslutsfattare, men är en del 
demokratibygget och framtidens kommuner. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att: 

- FSD som organisation får i uppdrag att utbilda de kommunala förtroendevalda i 
deltagande budgetering 

- FSD i samarbete med partiet driver på att utveckla socialdemokratiska förslag 
och modeller för deltagande budgetering  

- Vi som beslutsfattare i de finlandssvenska kommunerna lyfter upp frågan om 
deltagande budgetering i våra egna kommuner 
 

Styrelsens utlåtande 
 
Motionsställarna efterfrågar mer delaktighet från invånarna i kommunernas 
budgetering, något som både främjar det politiska deltagandet samt invånarnas trivsel i 
kommunerna. FSD utbildar redan aktivt de förtroendevalda i kommunerna och 
uppmanar även alla förtroendevalda att lyfta upp frågan i den egna kommunen. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

19. Partiavdelningens kassör utses av styrelsen, att ensam teckna avdelningens 
namn. 

Ekenäs Socialdemokrater – Tammisaaren Sosialidemokraatit 
 
Nuvarande stadgar om partiavdelningar:  16 §. 
Avdelningens stadgar stipulerar om styrelsens namntecknare och om de två andra som 
tillsammans kan teckna avdelningens namn. Även utsedd person kan tillsammans med 
en annan utsedd person teckna avdelningens namn (namntecknare).  
 
Ekenäs Socialdemokrater föreslår: 

- att FSD:s styrelse behandlar ärendet och framför förslaget om stadgeändring för 
SDP:s partistyrelse, så att nät- och datastyrda ärenden kan behandlas 
stadgeenligt även av en person med ärendefullmakt av styrelsen. 

 
Förslag till ny stadga 16 § för partiavdelningar: 
 
”Partiavdelningens namn tecknas av styrelsens ordförande och sekreterare samt av 
högst två andra av styrelsen utsedda personer, två tillsammans eller med fullmakt en 
utsedd person för skilda ärenden via nätet för bl.a. ekonomiska bankärenden.” 
 
Styrelsens utlåtande 
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Motionsställarna efterfrågar att partiets stadgor uppdateras kring 16 § Namntecknare. 
Detta för att partiavdelningarna smidigare än nu skall kunna sköta bankärenden 
elektroniskt. Det är dock skäl att hålla fast vid principen om att det skall vara två 
utsedda personer som tillsammans tecknar i partiavdelningens namn. Detta för att 
säkerställa att allt går rätt till. I de allra flesta bankärenden kan kassören redan nu i sin 
ansvarsroll sköta sina uppgifter elektroniskt i nätbanken. De ärenden då två 
namntecknare krävs är sist och slutligen få till antalet och motiverar inte en ändring. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen inte godkänns. 
 
 

20. FSD borde anställa en person som jobbar delvis för FSUD 
Rebecca Åkers, Jonatan Wikström och Arseniy Lobanovskiy 
 
Finlands Svenska Unga Socialdemokrater (FSUD) - det svenskspråkiga distriktet inom 
Socialdemokratisk ungdom - är en levande och växande förening, som utmärker sig 
både inom ungdomsförbundet och FSD. Distriktet har medlemmar och verksamhet i 
olika delar av Svenskfinland, är synligt på sociala medier och står för en betydande 
andel av FSD:s nya medlemmar. Senast 2019 utsågs FSUD till årets distrikt inom 
Socialdemokratisk ungdom – trots att föreningen, till skillnad från andra distrikt, inte 
har någon anställd. Det vore en förutsättning för att föreningen ska kunna ta nästa steg, 
växa och sprida socialdemokratins budskap till yngre generationer. 
 
För att Socialdemokratisk ungdom ska garantera FSUD understöd för en anställning 
krävs däremot antingen en delfinansiär eller annan regelbunden inkomst. I andra delar 
av landet har man redan gått in för en modell med en gemensam anställd för partiets 
och ungdomsförbundets lokalorganisationer. Vi menar att FSD bör övergå till samma 
modell. Det skulle skapa bättre förutsättningar för kommunikation och samarbete 
mellan förbundet och ungdomsföreningen. Det skulle vara en investering i återväxten, 
genom ökad rekrytering av unga medlemmar. Dessutom skulle det vara en satsning på 
bättre kommunikation och synlighet i sociala medier, ett av FSUD:s starka områden. 
 
Tillsammans kan vi få större synlighet, förbättra kommunikationen och trygga den 
finlandssvenska socialdemokratins återväxt. Ett livskraftigt FSUD är en förutsättning 
för ett levande FSD – idag och i framtiden. 
 
Finlands Svenska Unga Socialdemokrater, genom medlemmarna Arseniy Lobanovskiy, 
Rebecca Åkers och Jonatan Wikström, föreslår att FSD anställer en person som jobbar 
delvis för FSUD. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
Motionsställarna för fram en viktig aspekt och något som diskuteras tidigare inom 
styrelsen. Det vore ett lyft för FSUD och en viktig resurs med en anställd person 
tillgänglig för vårt ungdomsdistrikt. En förstärkt ungdomsorganisation gynnar även 
FSD. 
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Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 
 

21. Representant för anställda i alla bolagsstyrelser 
Rebecca Åkers, Jonatan Wikström och Arseniy Lobanovskiy 
 
Ett företags verksamhet påverkar inte bara aktieägare, det påverkar också kunder, 
banker, lokalsamhället och i högsta grad arbetstagare. Lagen borde vara uppbyggd 
efter denna realitet, och ge arbetstagare större bestämmanderätt inom företaget. 
Arbetstagare borde ha något att säga till om nedstängningar av fabriker, förflyttning av 
produktion till länder med billigare arbetskraft och stora utbetalningar av dividender till 
aktieägare. 
 
I många andra länder, bland annat Sverige och Tyskland, är det tvång på att företag 
måste ha representanter för arbetstagarna i styrelsen. Om ett svenskt företag har 25 
anställda, har de anställda rätt till 2 styrelseledamöter, om de har 1000 anställda har 
anställda rätt till 3 styrelseledamöter. I Finland finns ingen motsvarande regel.  
 
Även om lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) 
fastställer personalens rätt att ta del i företagets beslutsfattande är denna rätt starkt 
begränsad.  Enligt paragraf 6 har “[p]ersonalrepresentanterna … inte rätt att delta i 
behandlingen av ärenden som gäller val eller uppsägning av företagsledningen, 
ledningens avtalsvillkor, personalens anställningsvillkor eller stridsåtgärder” medan 
“[d]eras rösträtt kan begränsas genom avtal”. Dessutom nekas personalen i företagen 
med färre än 150 anställda representation av detta slag helt och hållet. 
 
FSUD föreslår därför genom medlemmarna Jonatan Wikström, Arseniy Lobanovskiy 
och Rebecca Åkers, att FSD arbetar för en ändring i den relevanta lagstiftningen för att 
inkludera anställda i bolagsstyrelser. 
 
Styrelsens utlåtande 
 
I den sittande regeringens förslag till ny lag om samarbete inom företag föreslås det 
arbetsgivaren ska ha en skyldighet att föra en regelbunden dialog med 
personalrepresentanterna om frågor som anges i lagen. 
Ytterligare föreslås det att personalens rätt att komma med initiativ på så sätt att 
arbetsgivaren i fortsättningen är skyldig att reagera på de frågor som personalen lyfter 
fram. 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionsställarnas yrkande om att FSD ska arbeta 
för att förbättra personalens rätt till representation i bolagsstyrelser genom förnyad 
lagstiftning godkänns. 
 
Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
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22. Gör familjeåterföreningar lättare 
Rebecca Åkers, Jonatan Wikström och Arseniy Lobanovskiy 
 

Vårt samhälle är byggt på tanken om mänskliga rättigheter. Rätt till liv och rätt till åsikt 
tycker många är självklara, men Artikel 8 av FNs deklaration om mänskliga rättigheter 
deklarerar också en rätt till familjeliv. Denna rättighet är inte alls lika självklar, eller 
iallafall om du frågar finska migrationsverket. 

 
Familjeåterförening innebär att en person som bor utomlands får uppehållstillstånd i 
Finland eftersom den har en familjemedlem som bor i Finland. Att få bo tillsammans 
med sin familj är bra för välmående och stabilitet både för de som har uppehållstillstånd 
och de som bor utomlands. Välmående och stabilitet är förutsättningar för integration. 
Integration är också avsevärt lättare om du redan känner någon som bor i landet, än att 
starta helt från ruta ett. 

 
I Finland har vi ändå begränsat rätten till familjeliv genom att införa ett krav på 
försörjning för de med utländsk bakgrund som vill återförenas med sin familj. Rätten är 
alltså begränsad till de som har råd att betala för det, och för de vars pass är rätt färg. T 
ex för en familj med två vuxna och två barn är den riktgivande minimilönen 2600€ netto. 
Detta försörjningskrav finns bara för icke EU-medborgare. Lagen säger därför klart att 
rika och europeiska familjer är bättre, mer önskvärda och mer värda att fira 
familjehögtider tillsammans. 

 
Förutom försörjningsförutsättningen går uppehållstillstånd på grund av etablerat 
parförhållande ännu längre, och begränsar rätten att arbeta till vissa speciella yrken. 
Om partnern jobbar med ledningsuppgifter på högsta nivå, sport, internationellt 
samarbete, religion, vetenskap eller konst får hen arbeta, annars inte.  
Det nuvarande systemet rimmar illa med socialdemokratiska värderingar om rättvisa. 
Anknytningspersonen har uppehållstillstånd i Finland, vilket innebär att hen är här av en 
legitim orsak- detta borde vara tillräckligt. Att antyda att försörjningen måste vara 
tryggad på förhand vittnar om en tro att personen inte kommer att anstränga sig för att 
försörja sig. 

 
Vi socialdemokrater tror inte att människor är lata och smörjer sig på samhällets 
bekostnad om de använder sociala tjänster och stöd. Vi tror att de behöver hjälp, och vi 
hjälper dem tills de kan bidra till samhället. Detta gäller oavsett vad personen heter eller 
varifrån hen kommer. Vi kan inte stödja den rasistiska tanken att de som kommer någon 
annanstans inte skulle vilja jobba för att försörja sin familj på samma sätt som en infödd 
finländare. 

 
FSUD föreslår därför genom medlemmarna Jonatan Wikström, Arseniy Lobanovskiy 
och Rebecca Åkers, att FSD arbetar för: 

- att försörjningskravet för familjeåterförening slopas 
- att rätten att arbeta inte begränsas för personer med uppehållstillstånd på 

grund av parförhållande 
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Styrelsens utlåtande 
 

Styrelsen föreslår för kongressen att motionen godkänns. 
 

 
 


