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1. Alla medicinska fotvårdare borde ges möjlighet till momsfri verksamhet
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder.

2. Hushållsavdraget bör utvecklas inte avvecklas
3. Höjning av hushållsbidraget för renoveringar
SFP arbetar för
●

att hushållsavdraget höjs och utvecklas

Uppföljning: Frågan har varit uppe på den politiska agendan ett flertal gånger och SFP har
på högsta nivå stynligt drivit en höjning av hushållsavdraget.

4. Skärp kriterierna för bostadsbidraget – sätt ett stopp på betalningsautomaten
som tömmer statskassan
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder.

5. Förbättra järnvägsförbindelserna inom Österbotten
SFP arbetar för
● att finansieringen av bastrafikledshållningen fortsättningsvis höjs
● att kollektivtrafikförbindelserna inom Österbotten förbättras
● att järnvägskommunikationer inom Österbotten bör utredas.
● att järnvägsnätet i Österbotten knyts ihop med hamnar och flygfält för att stärka
såväl industi som turism
Uppföljning: Den omfattande trafiksystemplanen Trafik 12 har presenterats, där första
punkten, och delar av andra punkten av partidagens beslut uppföljts. De övriga punkterna
är fortsättningsvis en del av Svenska folkpartiets kontinuerliga politiska arbete.

6. Kryssningsfartygen kunde fungera som landets skyltfönster
SFP arbetar för:
●

Att partiet i mån av möjlighet strävar till att servera närproducerad mat på sina
evenemang
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Uppföljning: SFP strävar till att servera närproducerad mat på sina evenemang.

7. Metrobanans förlängning österut
SFP arbetar för:
att östra kustbanan från Helsingfors via Borgå-Lovisa-Kotka och österut blir
verklighet
● goda kollektivtrafikförbindelser i allmänhet
●

Uppföljning: SFP har arbetat för att östra Kustbananan ska gå via Borgå-Lovisa-Kotka,
och synligt fört fram partiets åsikt på alla nivåer. Dessvärre har ansvariga ministern en
annan syn, men påverkningsarbetet fortsätter. Den andra punkten är delvis uppföljd i och
med att den omfattande trafiksystemplanen Trafik 12 nu har presenterats.

8. Politisk sekreterare till Esbo-Vanda
9. Politisk sekreterare till mellannyländska SFP fullmäktigegrupper
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder.

10. Uppdatera politiken, annars dör den!
SFP arbetar för
att partiets sektorvisa program uppdateras regelbundet och föråldrade program
avpubliceras på hemsidan
● att sektorprogrammen finns tillgängliga på både svenska och finska
● att stärka utskottens roll som sakkunnigorgan när partiets sektorvisa program
uppdateras
● att partistyrelsen ger utskotten i uppdrag att komma med uppdateringsförslag till
de sektorvisa programmen
●

Uppföljning: Under året har nya program presenterats och föråldrade program har
avpublicerats från hemsidan. Vi har konsekvent presenterat de nya programmen på
svenska, finska och engelska. Utskotten har haft en aktiv roll i utformandet av flera av
programmen, och uppdateringsförslag har getts. Arbetet med att hålla partiets politiska
program aktuella fortsätter.
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11. Beskattning av biogasdrivna bilar
SFP arbetar för:
●
●

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

Uppföljning: Inom regeringen har SFP arbetat för att beslutet ska förverkligas.
Övergången till utsläppssnåla bilar drivs även av bilindustrin där allt fler tillverkare
meddelat att man enbart producerar utsläppsfria bilar i framtiden.

12. Ett koldioxidneutralt Finland 2035 – utmaningar för landsbygden.
SFP arbetar för:
●
●
●
●
●
●
●
●

att man i officiella beräkningar av en kommuns klimatneutralitet också tar
kommunens kolbindning i beaktande
att statligt stöd ges för byggande av mindre biogasanläggningar
att understöda utbyggandet av tankningsstationer för biogas- och elbilar
att understöda konverteringen av fossildrivna bilar till fossilfria alternativ
att ytterligare stöda kollektivtrafiken för pendling
att genom statliga medel främja investeringar i småskalig hållbar
energiproduktion
att verksamhetsförutsättningarna för vindkraften upprätthålls och
tillståndsprocesserna försnabbas
att staten och kommunerna ytterligare ökar användningen av lokalproducerad
mat

Uppföljning: Flera av punkterna i beslutet är en del av regeringens politik där SFP har en
pådrivande roll i förverkligandet av dessa. Våra kommunla beslutsfattare har informerats
om beslutet och uppmanats driva frågorna lokalt.

13. Finland ska verkställa biogasprogrammets åtgärdsförslag.

SFP arbetar för:
●

att biogasprogrammets åtgärdsförslag förverkligas
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Uppföljning: I regeringen pågår förverkligandet där SFP spelar en aktiv och pådrivande
roll i enlighet med partiets politiska beslut.

14. Jämställ viltkött med andra naturprodukter
SFP arbetar för:
● att försäljning av viltkött klassificeras som en naturprodukt jämställt med andra
naturprodukter såsom växter, bär, svampar och kottar inom
inkomstbeskattningen för privatpersoner

Uppföljning: Frågan finns på SFP:s politiska agenda med målet att beslutet ska kunna bli
verklighet så fort som möjligt.

15. Rädda den biologiska mångfalden
SFP arbetar för:
●
●
●

●
●
●
●

att Finland är aktiv i arbetet för att motverka klimatförändringen både nationellt
och internationellt
att Finland tillsammans med EU har klara och ambitiösa mål inför COP15-mötet
för hur den biologiska mångfalden ska tryggas
att man i Finland via frivilliga åtgärder särskilt jobbar för att skydda land- och
havsområden med värdefulla livsmiljöer i synnherhet med avseende på den
biologiska mångfalden
att naturen och närmiljön beaktas bättre inom utbildningen och på arbetsplatser
fortsatta krafttag för att minska övergödningen och uppvärmningen av Östersjön
för att bevara mångfalden i havsområdet
att Finland motarbetar en försvagning av biodiversitet genom att rikta tillräckliga
resurser till naturskyddsåtgärder och upplysningsarbete
att SFP verkar för att Östersjöregionen blir ett pilotområde för miljövänlig
teknologi, kretsloppstänkande, hållbara jordbruksmetoder och
gränsöverskridande samarbete för den fysiska planeringen inom Östersjöns
avrinningsområde

Uppföljning: Arbetet mot klimatförändringen sker på många plan och SFP har aktivt dirvit
politiken i den riktining beslutet innebär. Seminarier och diskussioner har ordnats där
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frågorna lyfts fram, SFP har varit tongivande i Europaparlamentet och haft en snylig roll
bland annat i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och varit en aktiv röst i
arbetet med EU:s miljö- och klimatpolitik.

16. Vindkraft är inte bara av godo
SFP arbetar för:
● att Finlands ambitiösa klimatmålsättningar uppnås, med hjälp av en mångsidig,
hållbar och fossilfri energipalett
● att göra det möjligt för små el-producenter att leverera överskottsenergi till
stamnätet

Uppföljning: Arbetet med Finlands klimatpolitiska åtgärder pågår konstant och SFP är en
aktiv och pådrivande röst i regering och riksdag. Seminarier i ämnet har ordnats och
frågorna har en framträdande roll i partiets kommunikation och politiska arbete.

17. Vätgasbränsleceller
SFP arbetar för:
att främja miljövänliga alternativ till fossila bränslen
att våra förtroendevalda i riksdagen synliggör vätgas som ett miljövänlig
alternativ för vägtrafiken
● att våra förtroendevalda i riksdagen förespråkar ökade forskningsanslag för
utveckling av vätgasbränsleceller
●
●

Uppföljning: Frågor kring miljövänliga alternativ till fossila bränslen är ofta uppe i den
politiska debatten och SFP har en aktiv och pådrivande roll för att föra dessa framåt.
Regeringen har beslutat att Finland deltar i EU:s vätgasprojekt där dessa frågor lyfts fram
och förs vidare i enlighet med partidagens beslut.

18. Få bukt med problemet med skrotbåtar
SFP arbetar för:
●

att det skapas enhetliga system som underlättar avlägsnandet av skrotbåtar.
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Uppföljning: Lokala initiativ där behovet av insamling av skrotbåtar utreds har påbörjats.
Ett exempel är Håll Skärgården Ren rf och Sydvästra Finlands Avfallsservice som
tillsammans utreder behovet av och möjligheterna att ordna en insamling av skrotbåtar i
Pargas och Kimitoöns skärgård. Insamlingen planeras till säsongen 2021. SFP:s
målsättning är fortsättningsvis att skapa ett enhetligt system för detta nationellt.

19. Landets byggregler bör förnyas
SFP arbetar för:
●

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

Uppföljning: Markanvändnings- och bygglagen uppdateras som bäst och SFP är aktivt med
i arbetet för att säkerställa att partiets åsikter förverkligas.

20. Bort med grundavgifterna
SFP arbetar för
●

att storleken på grundavgifterna för grundläggande samhällstjänster är skäliga

Uppföljning: SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan
via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020, och arbete
med att se till att beslutet kan bli verklighet överallt fortsätter även nationellt i riksdag och
regering.

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

SFP arbetar för
●

att uppmuntra våra lokala beslutsfattare att ta lokala förhållanden i beaktande
när danaarv tillfaller kommunen
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Uppföljning: SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan
via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020 och de
lokala beslutsfattarna uppmanas ta lokala förhållanden i beaktande när danaarv tillfaller
kommunen.

22. Ersättning vid elavbrott
SFP arbetar för
●
●

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

Uppföljning: Regeringen har presenterat ändringar i elmarknadslagen som innebär att
delar av partidagens beslut förverkligas. Arbetet med att säkerställa driftssäkerheten inom
eldistributionen även utanför storstadsområden fortsätter utvecklas hela tiden.
Uppföljningen av ersättningsnivåerna elmarknadslage

23. Häv lagen om energicertifikat för privata fastigheter

SFP arbetar för
●

att hela byggnadens koldioxidutsläpp mäts så att energieffektiviteten är faktisk,
inte teoretisk

Uppföljning: Regeringen har beslutat att lagen om energicertifikant ändras. SFP bevakar
att patiets åsikt beaktas i enlighet med partidagens beslut.

24. Pysyvä lisärahoitus saamelaiskäräjille | Bestående tilläggsfinansiering för
sametinget
SFP arbetar för
●

att Sametingets finansiering ökas

Uppföljning: Sametingets finansiering har ökats i enlighet med partidagens beslut.
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25. SFP bör arbeta för att paragrafen om Brott mot trosfrid i strafflagen rivs upp
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder.

26. Slå samman Nylands och Helsingfors valkretsar
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder.

27. Tillgång till public service online i Norden
SFP arbetar för:
att de nordiska public service-bolagens samarbete ges bästa
verksamhetsförutsättningar samt
● att programmen ska vara tillgängliga i de nordiska länderna, förutsatt att
programmens licensavtal möjliggör spridning utomlands.
●

Uppföljning: Frågorna kring tillgången till nordiska medier finns fortsättningsvis på
partiets agenda. Idag kan man se alla nordiska länders program som betalkanaler, även
om upphovsrättsliga problem fortfarande finns via de öppna platformerna. Frågan finns
fortsättningsvis på SFP:s agenda.

28. Öka kunskapen om samerna och deras kultur i grundskolan

SFP arbetar för
att undervisningen i grundskolan utvecklas att innefatta mångsidig kunskap om
det samiska folket
● att undervisningsmaterial om samerna finns tillgängligt både på svenska och
finska
●

Uppföljning: Frågan finns på pariets agenda och utgör en del av de pågpende politiska
arbetet, och har lyfts fram av bl.a. partiordförande via pressmeddelanden.
Regeringsprogrammet innehåller också skrivningar i motionens anda. SFP:s kommunala
beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som
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sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet
kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

29. Tvåspråkig integration
SFP arbetar för:
att invandrare i tvåspråkiga kommuner får tillräcklig information om
integrationsmöjligheter på svenska
● att invandrare själva kan välja vilket språk de integreras på
● att det erbjuds integrationstjänster och språkundervisning på de båda inhemska
språken
●

Uppföljning: Problemen med att invandrare inte informeras tillräckligt om möjlighetena
att integreras på svenska fortsätter. SFP arbetar på många plan för att lyfta upp frågan
och har belyst problematiken via diskussioner och seminarier. Partiets integrationsutskott
arbetar kontinuerligt med att lyfta upp frågorna på olika sätt. SFP:s kommunala
beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som
sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet
kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

30. En starkare stadspolitisk framtoning med fokus på innovationsekosystem
SFP arbetar för:
att stärka den stadspolitiska profilen i SFP
att tillsammans med kretsarna, SFP:s representanter i städerna och utskotten
konkret lyfta upp frågor som är viktiga för städerna
● att förutsättningarna för ett innovationsvänligt samhälle förstärks genom ett
utökat samarbete mellan näringsliv, universitet, yrkeshögskolor och städer
●
●

Uppföljning: SFP har lanserat det stadspolitiska programmet och stärkt den stadspolitiska
profilen. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via
motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

31. Digitalisering leder till marginalisering
SFP arbetar för
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att alla befolkningsgrupper behandlas jämlikt när det gäller tillgången
till information om olika former av service
● att SFP:s representanter följer med hur digitaliseringen framskrider och hur den
påverkar samhället och medborgarna
● att motarbeta marginalisering och utanförskap också när det gäller tillgången till
digitala tjänster
●

Uppföljning: I dagens värld utgör arbetet med partidagens beslut en viktig del av partiets
politiska arbete. SFP arbetar på alla nivåer för att se till att partidagens beslut blir
verklighet i samhället.

32. Definiera en nationell modell för utvärdering av föräldraskapet

SFP arbetar för:
●

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

Uppföljning: Regeringen har beslutat att Barnskyddslagen revideras och SFP arbetar
aktivt för att se till att partidagens beslut blir verklighet. Lagarna planeras träda ikraft i
början av år 2022. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i
frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

33. Det ska löna sig att jobba – även som pensionär
SFP arbetar för:
●

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

Uppföljning: Arbetet med partidagens beslut fortsätter med målet att det ska vara
attraktivt att jobba också efter pensionering.

34. Flyktingens människovärde
SFP arbetar för:
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att återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd
att de flyktingar som saknar id-handlingar, som till exempel anlänt under
flyktingvågen 2015, och arbetar eller studerar men inte uppfyller kraven för asyl
beviljas främlingspass och uppehållstillstånd för arbete eller studier
● att då flyktingar ansöker om medborgarskap i Finland räknas hela den tid de
redan befunnit sig i landet till godo, och inte bara från den dagen de beviljats
uppehållstillstånd
● en human flyktingpolitik i Finland
● att alla ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd.
●
●

Uppföljning: Regeringen har tillsatt en undersökning för att utreda vilka effekterna av
ändringanrna i utlänningslagen var. SFP arbetar målmedvetet för att se till att partiets
åsikt i dessa frågor beaktas inom regeringen med målet att åtgärnda de brister som finns.

35. Främjande av kroppslig integritet och genital autonomi för barn – förbud mot
icke-medicinskt skärande i barns könsorgan
Partidagen beslöt att motionen inte föranleder åtgärder.

36. För en sund och ansvarsfull drogpolitik
SFP arbetar för:
att Finlands drogpolitik ska bygga på att förebygga missbruk, hjälpa missbrukare
och deras familjer
● att undervisningen om rusmedel i våra skolor är förebyggande och baserar sig på
fakta och forskning
● fler lågtröskelmottagningar och utökat multiprofessionellt samarbete mellan
kommunen, skolan, vården, hemmen och polisen
● att Svenska folkpartiet ser över sitt drogpolitiska program
●

Uppföljning: Arbetet med att förnya Svenska folkpartiets drogpolitiska program inledsd
under 2021, och partiet uppdaterar där sina politiska ställningstaganden i enlighet med
partidagens beslut. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i
frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

14

37. Förebyggande arbete för att främja hälsa och välmående

SFP arbetar för:
●
●
●

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

Uppföljning: Regeringens förslag till Social- och hälsovårdsreform strävar bland annat
även till att stärka de förebyggande åtgärderna, och SFP bevakar att partidages beslut
uppföljs. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via
motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020, och våra
kommunala beslutsfattare uppmanas stärka partiets lokala engagemang i enlighet med
partidagens beslut.

38. Ge gratis menskopp till alla elever och studerande

SFP arbetar för:
att kostnaderna för att erbjuda gratis menskoppar utreds
att skol- och studerandehälsovården informerar om alla alternativ när det gäller
mensskydd
● att uppmuntra kommuner att erbjuda menskoppar i skol- och
studerandehälsovården
●
●

Uppföljning: SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partidagens beslut och
uppmanats vidta åtgärder för att belsuten blir verklighet i kommunerna.

39. Ge sjukdagpenning för arbetsrelaterad utbrändhet

SFP arbetar för:
●

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

Uppföljning: SFP har synliggjort frågan på olika sätt, och våra politiker har aktivt fört
fram partiets åsikt. Arbetet med att förändra kriterierna fortsätter.
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40. Inför förbud mot sexköp i Finland
SFP arbetar för:
●
●

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

Uppföljning: Ett välbesökt seminarium har anordnats för att synliggöra partiets politik och
åsikt i frågan. Arbetet med att förändra lagstiftningn i enlighet med partiets beslut
fortsätter.

41. Minnessjuka i arbetsför ålder
SFP arbetar för:
●
●
●

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

Uppföljning: I sambans med regeringens förslag till Social- och hälsovårdsreform bevakas
frågorna i enlighet med paritdagens beslut. SFP:s kommunala beslutsfattare har
informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som sammanställde partiets
åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes
ut i november 2020.

42. Vårdtalko
SFP arbetar för:
●

att främja ett samhälle där kombinationen av arbete och familjeliv underlättas

Uppföljning: SFP arbetar på många plan för att paridagens beslut blir verklighet, och via
åtgärder i regeringen arbetar vi med att skapa ett samhälle där arbetsliv och familjeliv
bättre kan kombineras. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets åsikt
i frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en
fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.
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43. Antagning till högskolor ska inte förhindra förverkligandet av den
allmänbildande utbildningen!

SFP arbetar för:
●
●
●
●
●

att högskolorna också i fortsättningen själva har möjlighet att fastställa sina
antagningskriterier
att studerande med en bakgrund i yrkesutbildningen ska ha reella möjligheter att
söka sig till en högskola för vidareutbildning.
att främja stödtjänster i form av elev- och studerandevård samt
studiehandledning
att det skall vara möjligt och smidigt att byta studieinriktning
att minska den press som studerande från en allt yngre ålder i dag känner inför
framtiden

Uppföljning: SFP har synliggjort problemen med den press de studerande känner på olika
sätt, och seminarier har anordnats där frågan ventilerats. Arbetet med att utveckla
högskolornas praxis när det gäller utbildningens flexibilitet fortsätter. Regeringens
åtgärder för att främja stödtjänster för unga fortsätter.

44. Avskaffande av momsplikt för privata läroanstalter
SFP arbetar för
●

att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för skolor som upprätthålls av
privaträttsliga huvudmän

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

45. Bevara byskolorna!
SFP arbetar för:
●

att landsbygden hålls levande
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att utveckla på forskning baserade utbildningsmöjligheter i glest befolkade
områden
● utbyggandet av lättrafikleder
●

Uppföljning: Den omfattande trafiksystemplanen Trafik 12 har presenterats, där
prioriterandet av lättrafikleder återfinns. I övrigt arbetar SFP på alla nivåer för att
landsbygden hålls levande. SFP:s kommunala beslutsfattare har informerats om partiets
åsikt i frågan via motionspaketet som sammanställde partiets åsikt och gav exempel på
hur en fullmäktigemotion i ärendet kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

46. Enhetligt system för uppvisande av språkkunskaper

SFP arbetar för:
●

att fortsättningsvis bevaka behörighetskraven angående de finska och svenska
språkkunskaperna inom den offentliga sektorn

Uppföljning: Frågan finns på partiets ageda, och våra lokala beslutsfattare har
informerats om vikten att bevaka språkkunskaperna i när offentliga tjänster besätts.

47. Fler studerande från Sverige
SFP arbetar för:
●

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

Uppföljning: Arbetet fortgår, SFP arbetar via sina representanter på olika nivåer för att
påverka de svensk- och tvåspråkiga högskolorna i enlighet med partidagens beslut.

48. Palkattomat harjoittelut yleistyvät ja eriarvoistavat | Praktik utan lön blir
vanligare och ökar ojämlikheten
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SFP arbetar för:
●

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

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

49. Återinför en sund timfördelning i det andra inhemska språket i finskspråkiga
skolor
SFP arbetar för:
att återge finskspråkiga skolornas årskurs 8 och 9 de förlorade två
årsveckotimmarna i svenska
● att kämpa för att årskurs 6 samtidigt skulle få behålla de nedflyttade timmarna
● att innehållet i undervisningen i svenska och finska utvecklas
●

Uppföljning: I samband med att kriterierna för de nationella läroplanerna uppdateras
arbetar SFP på alla nivåer för att partiets åsikt hålls framme. SFP:s kommunala
beslutsfattare har informerats om partiets åsikt i frågan via motionspaketet som
sammanställde partiets åsikt och gav exempel på hur en fullmäktigemotion i ärendet
kunde skrivas. Paketet sändes ut i november 2020.

50. Öka utbildningskvoterna för svenskspråkig vårdutbildning

SFP arbetar för:
●
●
●

att påtala behovet av svenskspråkig vårdutbildning
att behovet av svenskspråkig vårdutbildning tillgodoses
att olika lärstigar flexibelt kan användas för att försäkra sig om att det finns
tillräckligt med läkare och vårdpersonal

Uppföljning: SFP:s politiker har på flera nivåer uppmärksammat behovet av svenskspråkig
vårdutbildning, och arbetar på alla nivåer för att behovet tillgodoses.
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