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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

1. ALLMÄNT 
 
Coronapandemin och historiska beslut i anknytning till den dominerade politiken i Finland och världen 
år 2020. Undantagsförhållanden utlystes och regeringen tog till beredskapslagen för att hindra 
smittspridningen och trygga vård. Sanna Marins regeringen beslutade i flera tilläggsbudgetar om 
krispaket på flera miljarder för att trygga vården, hjälpa människor och företag över krisen. Finland 
har i internationell jämförelse klarat krisen mycket väl både mätt i smittspridning och räddade liv samt 
i ekonomiska mått.  
 
Trots pandemin och krisåtgärderna fortskred beredningen av regeringens stora framtidsreformer. 
Social- och hälsovårdsreformen överlämnades till riksdagsbehandling i december och den utvidgade 
läroplikten godkändes och träder i kraft hösten 2021. 
 
För FSD:s del har året präglats av anpassning till nya verksamhetsformer, partikongressen som årets 
politiska höjdpunkt och förberedelser inför kommunalvalet.  
 
FSD har i sin politik betonat behovet att investera i framtiden. Finland kan inte återgå till det gamla 
vanliga utan måste återbygga ett nytt normalt som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. FSD 
har lyft fram den svenskspråkiga befolkningens behov och medverkat i beredningen av 
nationalspråksstrategin. 
 

 
2. VAL 

Inga nationella val ordnades under år 2020. 
 
Kommunalval 2021 
FSD inledde under våren 2020 förberedelserna för kommunalvalet i april 2021. Fullmäktigemötet 
godkände FSD:s målsättningar och plan för valarbetet. Kongressen godkände FSD:s valmanifest, i 
vars utformning FSD:s arbetsgrupper var centrala och alla medlemmar hade möjlighet att komma 
med inspel. 
 
Fokus i kontakterna med valchefer och kandidater har varit på att stötta kandidatrektyteringen och 
de lokala förberedelserna. FSD ordnade under våren fyra träffar varav tre regionala kring 
kommunalvalet och två träffar för kommunernas valchefer under hösten., FSD:s anställda har också 
på inbjudan besökt enskilda kommuner.  
 
Utbildning för kandidaterna ordnades i samband med FSD:s organisationsdag. Personalen har haft 
valkliniker i november och december där kandidaterna fått handledning. 
 
 

3. RIKSDAGSGRUPPENS OCH MINISTERGRUPPENS VERKSAMHET  
 
Riksdagsledamot Johan Kvarnström har verkat som medlem i kommunikationsutskottet och 
miljöutskottet samt suppleant i kulturutskottet och Nordiska rådet. 
 
FSD:s ordförande Anette Karlsson jobbade fram till sin föräldraledighet i februari som politisk 
medarbetare i riksdagsgruppen. Distriktets vice ordförande Jacob Storbjörk har jobbat som svensk 
informatör för riksdagsgruppen och Kvarnströms medarbetare. 
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4. MEDLEMMAR  
 
Den 31.12.2020 hade FSD 36 medlemsföreningar. Det totala medlemsantalet i FSD:s föreningar 
31.12.2020 var 1305 (-44). Restmedlemmarnas antal var vid årsskiftet 213 (-6). Antalet röstberättigade 
personmedlemmar i föreningarna uppgick 31.12.2020 till 1092 (-38). En kretsvis sammanställning över 
medlemsantalet i föreningarna 31.12.2020 ingår som bilaga. 

 
5. ORGANISATION 

 
FSD:s högsta beslutande organ är den årliga kongressen på hösten. FSD:s nästhögsta beslutande 
organ är fullmäktige som har möte på våren. FSD:s styrelse styr däremellan den politiska och 
organisatoriska verksamheten. 
 
KONGRESSEN 

FSD sammankallade till extraordinarie kongress 13.8 för att komplettera valet av FSDs kandidater till 
partifullmäktige. Anna Caldén valdes att ersätta.  
 
FSD:s kongress 24–25.10 kunde inte samlas fysiskt i Vanda på grund av coronaläget, utan hölls helt på 
distans. 
 
Kongressen kallade minister Kaj Bärlund till hedersordförande för distriktet. 
 
Kongressen kallade följande kamrater till hedersmedlemmar: 

1. Mae Cedercreutz-Pesonen 
2. Elisabeth Helander 
3. Henrik Helenius 
4. Yngve Lindholm 
5. Tom Sandlund 
6. Inger Östergård 

 
 

Följande hälsningsanföranden framfördes:  

1. Christina Gestrin, Svenska Finlands folkting  
2. Mikko Valtonen, Uudenmaan sosialidemokraatit  
3. Ann Linde, Sveriges socialdemokrater (video)  
4. Ålands socialdemokrater (video)  
5. Jonatan Wikström, ÅVSS  
6. Arseniy Lobanovskiy, FSUD (video)  

 
Lennart Svensson-stipendiet om 300 euro tilldelades Finlands svenska unga socialdemokrater. 

I kongressen, som leddes av ordförande Anette Karlsson och I viceordförande Jacob Storbjörk deltog 
48 befullmäktigade ombud. 
 
Remissdebatten om det allmänpolitiska läget inleddes av SDP:s vice ordförande, riksdagsledamot 
Matias Mäkynen. Diskussionen var livlig och bevakades av massmedia.  
 
Kongressen godkände ett valmanifest för kommunalvalet 2021 och antog nya stadgar för distriktet. 
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Uttalanden 
Kongressen godkände på lördag resolutionen ”Vi väljer den gemensamma välfärden!” samt på söndag 
resolutionerna ”I social- och hälsovårdsreformen tryggas service oberoende av plånbokens tjocklek” 
och ”FN:s konvention om kärnvapenförbud i kraft – även Finland bör ratificera!”.  

 
Motioner 
 
Kongressen behandlade 17 motioner. 
 

1. Bort med undermåliga varor från marknaden!  
Kongressen omfattade motionens målsättning om hållbara och fungerande varor och hänvisar 
till SDP:s politiska program.  

2. Finland klimatneutralt före 2035  
Kongressen godkände inte motionen, men omfattar målsättning att göra Finland fossilfritt. 
Kongressen hänvisar till SDP:s politiska program (2020) gällande tidtabell och styrmedel.  

3. Unikt undervattensprojekt i Östersjön bör stödas  
Kongressen godkände motionen.  

4. Det nordiska samarbetet behöver aktiveras  
Kongressen godkände motionen.  

5. Stärkt nordiskt samarbete i kommunerna  
Kongressen godkände motionen samt att konceptet med en kommunal tjänsteman för 
nordiska samarbetsfrågor i kommunerna utreds av FSD:s styrelse.  

6. Ungdomsfullmäktige ska vara ett forum för alla  
Kongressen godkände motionen.  

7. Biblioteksböcker åt alla i hela Finland  
Kongressen godkände motionen.  

8. Coronatillägg för vårdpersonalen  
Kongressen omfattade motionens målsättningar.  

9. Tredje sektorns finansering måste tryggas  
Kongressen godkände motionen.  

10. Eutanasi bör legaliseras  
Kongressen antecknade motionen för kännedom.  

11. Tillräckliga resurser till utbildning av vårdpersonal för ett tidigt ingripande mot våld i nära 
relationer  
Kongressen godkände motionen.  

12. Nej till vinstdriven vård  
Kongressen omfattade målsättningen att begränsa de privata vinsterna i vården samt att 
trygga tillräckliga resurser för den offentliga social- och hälsovården.  

13. Offentlig, allmän och avgiftsfri tandvård  
Kongressen godkände motionen.  

14. Avgiftsfri psykoterapeututbildning på finska och på svenska  
Kongressen godkände motionen.  

15. Övervikt hos barn direkt farligt  
Kongressen omfattade motionens målsättning om hälsofrämjande beskattning och skärpta 
regler för reklam av godis, läsk och chips riktad till barn och unga, inklusive dessa varors 
placering i butiken.  
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16. Utökat samarbete med facket behövs  
Kongressen godkände motionen.  

17. Vi behöver ett finlandssvenskt debattforum  
Kongressen godkände motionen och och gav styrelsen i uppdrag att utreda hur ett 
debattforum kunde förverkligas. 

 
 
FULLMÄKTIGE  
 
Som fullmäktigeordförande fungerade Folke Sundman. Fullmäktigemötet skulle ordnas den 18 april, 
men blev på grund av coronapandemin uppskjuten till den 16 maj, då mötet med grund i 
undantagslagstiftning ordnades på distans.  
 
Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari inledde den allmänpolitiska debatten.  
 
Fullmäktigemötet antog uttalandet ”Krishanteringen och återhämtningen ska vara rättvis och hållbar”.  
 
Fullmäktige fastställde FSDs mål för kommunalvalet 2021 samt distriktets partikongressdelegater 
och godkände bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2019. 
 
 
 
STYRELSEN   
 
Styrelsen bestod av ordförande Anette Karlsson, vice ordförande Jacob Storbjörk, andra vice 
ordförande Erica Helin, medlemmarna Kjell Grönqvist, Sirkka-Leena Holmberg, Elin Härmälä, Mats 
Lagerstam, Marianne Laxén, Petri Nyberg, Peter Sjökvist, Lilian Strömberg, Rebecca Åkers samt 
ersättarna Jonna Lindqvist, Jari Lehtivaara, Larserik Häggman, Maj Granroth, Mikaela Luoma. 
 
Föredragande vid styrelsens sammanträden var verksamhetsledare Hildur Boldt och ombudsman 
Nils-Johan Englund. Till styrelsens sammanträden kallades som observatörer med yttranderätt: 
riksdagsledamot Johan Kvarnström, hedersordförande Jacob Söderman, fullmäktiges ordförande 
Folke Sundman, FSUD:s representant Filip Dahlskog s, Arbetarbladets chefredaktör Lukas 
Lundin/Topi Lappalainen samt biträdande folktingssekreterare Camilla Grundström. 
 
Styrelsen sammanträdde 15 gånger under året, varav 13 gånger på distans.  
Styrelsens närvarolista som bilaga. 
  
Styrelsens arbetsutskott 
 
Styrelsens arbetsutskott bestod av ordförande Anette Karlsson, vice ordföranden Jacob Storbjörk 
och Erica Helin samt Larserik Häggman och Marianne Laxén. Föredragande vid arbetsutskottets 
möten var verksamhetsledare Hildur Boldt och ombudsman Nils-Johan Englund. Arbetsutskottet 
fattade under 2 möten beslut om brådskande och delegerade ärenden.   
 
PERSONAL OCH KANSLI  
 
Hildur Boldt var verksamhetsledare och Nils-Johan Englund var ombudsman. FSD har två kanslier, ett 
i Helsingfors och ett i Vasa. FSD:s kansli i Helsingfors finns i partikansliets utrymmen, Broholmsgatan 
18-20C, 6 vån i Helsingfors. FSD:s kansli i Vasa finns i gemensamma utrymmen med Vasa 
kommunalorganisation på Storalånggatan 50, 65100 Vasa. FSD:s personal har dock jobbat på distans 
från och med den 13.3.2020. 
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6. VERKSAMHET 

 
Fokus för den organisatoriska verksamheten var på partikongressen, den lokala verksamheten och 
förberedelserna inför kommunalvalet. Det mesta av distriktets planerade verksamhet kunde ordnas 
trots coronapandemin, men evenemangen och utbildningarna tog nya former då man inte kunde 
träffas i person.  
 
FSD ordnade ett startskott för föreningsaktiva den 1 februari i Helsingfors och en organisationsdag 
den 27 september på distans. Fokus i utbildningarna var på att stärka det lokala politiska arbetet, 
medlemsvärvning och synlighet i både traditionella och sociala medier. 
 
Partikongressen 
FSD deltog i partikongressen med 18 aktiva ombud. Partikongressdelegaterna hade åtta förberedande 
möten.  
 
Partikongressen antog nya stadgar, en ny principdeklaration, ett politiskt program och behandlade 
249 motioner. FSD hade lämnat in sex motioner, varav motionerna om sänkt moms på mensskydd, 
avgiftsfria identitetskort och skärpta bestämmelser för fritidsbåtar omfattades utan reservationer 
och målsättningen i de övriga om hållbar fiskodling, digital delaktighet och snabb övergång. Även 
FSDs föreningar hade gjort viktiga motioner om bland annat trafikpolitiken, fisknäringen, 
flyktingpolitiken och internationella miljöbrott. 
 
Partikongressen valde en ny och yngre partiledning. FSD:s Johan Kvarnström valdes till medlem i 
partistyrelsen medan Anna Caldén och Karita Pihlström med ersättarna Karita Blom och Ulf 
Heimberg. 
 
Tematiska arbetsgrupper 
FSD:s styrelse grundade på sitt konstituerande möte fem tematiska arbetsgrupper som 
medlemmarna kunde söka till:  

• Arbetsmarknad, sysselsättning och kommunikationer 
• Miljö och klimat 
• Social- och hälsovård, likabehandling  
• Utbildning och familjepoliti  
• Utrikespolitik, fred och migration 

 

Arbetsgrupperna beredde svar på motioner till fullmäktige och kongressen, skrev underlag till FSD:s 
valmanifest och bistod partikongressdelegaterna med kommentarer och ändringsförslag. 
 
Ungdoms- och studerandeverksamheten 
Som ordförande för Finlands Svenska Unga Socialdemokrater fungerade Filip Dahlskog och för Åbo 
Vasa Socialdemokratiska Studerande Pontus Westmalm. FSUD och ÅVSS ger egna 
verksamhetsberättelser. 
 
Informationsverksamhet 
Viktiga informationskanaler under året var Arbetarbladets webbtidning, FSD:s nätsida samt FSD:s 
sida och interna grupp på Facebook. Antalet följare på Facebook-sidan ökade under kalenderåret med 
7,5 procent till 1417. 
 
Från styrelsen, fullmäktige och kongress har getts uttalanden och pressinformation. FSD har förnyat 
konceptet med kalendern och gett ut en väggkalender som distribuerats till alla föreningar. 
 
Föreningsbrev har sänts till föreningarnas styrelsemedlemmar per epost. Organisationshandboken 
för partiavdelningarna har uppdaterats och kompletterats efter behov.  
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Ett elektroniskt medlemsbrev har månatligen sänts ut till FSD medlemmar som har meddelat sin e-
postadress till medlemsregistret. Ett informationsbrev om FSD:s verksamhet har med post tillsänts 
alla distriktets frimedlemmar tillsammans med en uppmaning att betala frivillig medlemsavgift. 
 
Kretsorganisationerna och deras ordföranden 
FSD är geografiskt indelat i fem kretsar som inte är registrerade föreningar eller en formell del av 
partiorganisationen. Deras uppgift är att främja samarbetet i regionen, koordinera och ordna 
gemensam verksamhet. 
 Som ordförande för Östra Nylands krets fungerade Anette Karlsson. 
 Som ordförande för Helsingforsregionens krets fungerade Ulf Forsman. 
 Som ordförande för Västra Nylands krets fungerade Nina Wessberg. 
 Som ordförande för Åbolands krets fungerade Erica Helin. 
 Som ordförande för Österbottens krets fungerade Anna Caldén. 
 

7. REPRESENTATION OCH SAMARBETE 
 

SDP:s organ och andra samarbetspartners 
o Partifullmäktige: Fram till partikongressen var medlmemmarna Karita Blom och Mikael 

Hiltunen med Jacob Storbjörk och Viveca Lahti som ersättare. På par 
o Partistyrelsen: Johan Kvarnström valdes till medlem på partikongressen 
o Arbetarförlaget Ab:s styrelse: ordförande Folke Sundman, vice ordförande Hildur 

Boldt, Nils-Johan Englund, Mikael Gerkman (VD), Marianne Laxén, Rebecca Åkers, 
Henrik Helenius (ersättare). 

o Internationella Solidaritetsfonden: Folke Sundman (styrelseordförande), Mikael 
Gerkman (delegationsmedlem) 

o Delegationen för Folkets kulturfond: Tomi Kontkanen (ersättare Hildur Boldt) 
o K.A. Fagerholms studiefond: Hildur Boldt 

 
Svenska Finlands folkting  

o Styrelsen: vice ordförande Jacob Storbjörk, Kai Alajoki och Nina Lindroos-Holmström 
o Arbetsutskottet: viceordförande Jacob Storbjörk, utskottsordförande Inger Östergård 
o Utbildningsutskottet: Ulrika Rönnback och Nils-Johan Englund 
o Social- och hälsopolitiska utskottet: ordförande Inger Östergård och Ann-Marie Kulla. 
o Förvaltningsutskottet: Mats Lagerstam och John Liljelund 
o Medie- och kulturutskottet: Marianne Laxén och Robin Käldström 

 
Samarbete med organisationer  
Regelbundna kontakter har upprätthållits med Pensionstagarnas Centralförbunds svenska distrikt; 
Ålands Socialdemokrater och SDP:s finskspråkiga distrikt i Nyland, Helsingfors, Egentliga Finland och 
i Österbotten; samt med fackföreningsrörelsens svenskspråkiga ombudsmän. 
 
 

8. EKONOMI 
Bokslutet för 2020 uppvisar ett resultat på +17 701,52 euro. Ur bokslutet framgår detaljerade 
uppgifter. 
 
FSD:s främsta inkomstkälla är partistödet, vilket ökat från föregående år vare valvinsten och 
höjningen av partistödet. Övriga betydande inkomstkällor är annonsintäkterna från kalendern, 
medlemsavgifterna och förtroendemannaskatten på interkommunala uppdrag och samt 
verksamhetsbidraget från Svenska kulturfonden. 
 
Styrelsen föreslår för fullmäktige att räkenskapsperiodens underskott överförs till tidigare 
räkenskapsperioders över-/underskottskonto. 
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FSD-MEDLEMMAR 31.12.2020   
   
HELSINGFORSKRETSEN MEDLEMSTAL RÖSTBERÄTTIGADE 
Helsingfors Svenska Arbetarförening rf 49 43 
Köklaks Svenska Arbetarförening rf 46 46 
Socialdemokratiskt Forum r.f. 31 28 
Vanda Svenska Socialdemokrater rf 19 18 
  145 135 
VÄSTRA NYLANDS SOCIALDEMOKRATISKA KRETS    
Ekenäs Socialdemokrater - Tammisaaren Sosialidemokraatit rf 99 89 
Hangö Svenska Socialdemokrater rf 42 30 
Ingå Socialdemokratiska Förening ry 31 26 
Karis-Billnäs Socialdemokrater r.f. 74 61 
Kyrkslätt Svenska Socialdemokrater r.f. 23 22 
Tenala Arbetarförening Rf 10 8 
Täktom Socialdemokratiska förening rf 4 4 
  283 240 
ÅBOLANDS SOCIALDEMOKRATISKA KRETS    
Dalsbruk Svenska Arbetarförening rf 25 21 
Dragsfjärds Socialdemokrater rf 3 3 
Kimito Svenska Socialdemokratiska förening r.f. 14 11 
Skärgårdens Socialdemokrater rf 47 38 
Västanfjärd Soc.Dem. Förening Rf 30 27 
Åbo Socialdemokrater Rf 28 22 

 147 122 
ÖSTRA NYLANDS SOCIALDEMOKRATISKA KRETS    
Borgå Svenska Socialdemokrater rf 63 59 
Ernestas Soc.dem. förening ry 17 13 
Pernå Socialdemokrater-Pernajan Demarit r.f. 39 28 
Lovisa Svenska Soc.Dem. Förening Rf 33 26 
Sibbo Socialdemokrater Rf 32 26 

 184 152 
FSD I ÖSTERBOTTEN MEDLEMSTAL RÖSTBERÄTTIGADE 
Jakobstads Svenska Arbetarförening rf 110 97 
Kronoby Socialdemokratiska Förening rf 18 10 
Korsholms Socialdemokratiska förening rf 23 17 
Korsnäs Socialdemokrater rf 21 14 
Kållby Svenska Arbetarförening r.f. 12 11 
Larsmo Socialdemokratiska Förening rf 54 52 
Malax Socialdemokrater Rf 57 44 
Nykarleby Socialdemokratiska Förening rf 57 41 
Närpes Soc.Dem.Ungdoms Klubb 5 3 
Närpes Socialdemokratiska Förening Rf 42 38 
Pedersöre Socialdemokrater rf 46 39 
Sundom Socialdemokrater Rf 33 25 
Vasa Svenska Socialdemokrater R.F. 42 35 
Vörå Socialdemokrater rf 26 17 

 546 443 
SAMMANLAGT   

 1305 1092 
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