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1. ALLMÄNT OCH VERKSAMHET I NYLAND
På kretsmötet 2021, som ordnades på nätverksplattformen Zoom, valdes Hanna
Lönnfors från Borgå till ny kretsordförande efter Dan Johansson från Raseborg. Till vice
ordförande valdes Nina af Hällström från Esbo och Stephan Horn från Hangö.
Partidagen 2021 ordnades digitalt. Anna-Maja Henriksson omvaldes som ordförande
för Svenska folkpartiet. Partidagen återvalde även Sandra Bergqvist, Silja Borgarsdóttir
Sandelin och Henrik Wickström som viceordförande för SFP.
Under början av verksamhetsåret låg fokus på kommunalvalet 2021, som skulle ha
ordnats 18 april men blev flyttat till 13 juni på grund av coronapandemin och
medföljande restriktioner som försvårade praktiska arrangemang kring valet. SFP hade
556 kandidater i 22 kommuner i Nyland. SFP i Nyland fick totalt 64 798 röster vilket
motsvarar 8,3 procent av rösterna. SFP gjorde väldigt goda val i många kommuner,
bl.a. Ingå och Raseborg. SFP backade däremot i Östnyland, framförallt i Sibbo och
Lovisa. Nationellt sett gjorde SFP ett gott val och uppnådde 5 procent av rösterna.
Riksdagen godkände i juni 2021 regeringen Marins förslag till reform av social- och
hälsovården samt räddningsväsendet. Verksamheten hösten och vintern 2021–2022
fokuserade därför på det första välfärdsområdesvalet någonsin, som förrättades den
23 januari 2022. Ett extra kretsmöte ordnades 24 september 2021 för att nominera de
första kandidaterna i välfärdsområdesvalet och ge kretsstyrelsen fullmakt att nominera
resten. I Nyland ordnades val i respektive välfärdsområde: Västra Nylands
välfärdsområde, Vanda och Kervo välfärdsområde, Mellersta Nylands välfärdsområde
och Östra Nylands välfärdsområde. SFP fick totalt 40 598 röster vilket motsvarar 10,9
procent av rösterna i hela Nyland. I Västra Nyland blev SFP tredje största parti med 12
fullmäktigledamöter av 89, i Vanda och Kervo fick SFP två mandat av 69 och i Östra
Nyland blev SFP största parti med 20 fullmäktigeledamöter av 59. Verksamheten under
hösten fokuserade långt på förberedelser inför de omstruktureringar valet innebär och
kretsen har till exempel ordnat interna diskussionstillfällen angående vårdreformen och
HUS framtid.
SFP har i samarbete med Svenska Bildningsförbundet ordnat en mängd utbildningar
med målsättningen att stöda i hur man bygger upp en kampanj, i media och debatt
samt i politiskt innehåll. Lokalavdelningar och kommunorganisationer har ordnat
kampanjtillfällen både fysiskt och över skärmen. Även SFP i Nyland har ordnat digitala
kampanjtillfällen och besökt fältet.
På hösten 2021 ordnades digitala gruppordförandeträffar och regionvisa
valkoordinator- och ordförandekonferenser i samarbete med Svenska
bildningsförbundet. Under våren 2022 ordnades en till digital gruppordförandeträff.
SFP har i samarbete med Svenska bildningsförbundet ordnat flera digitala
utbildningstillfällen för förtroendevalda i kommunerna.
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Kretsens informationskanaler har främst varit nyhetsbrevet Koltrasten som utkommer i
snitt en gång per månad till alla medlemmar i SFP i Nylands lokalavdelningar som har
en e-post i medlemsregistret. Kretsen har även en Facebook-sida och ett Instagramkonto.

Ett plock ur evenemangskalendern:
8.5.2021
19.5.2021
31.5.2021
2.6.2021
2.6.2021
7.6.2021
10.6.2021
7.9.2021
14.9.2021
24.9.2021
6.10.2021
7.10.2021
12.10.2021
9.12.2021
16.12.2021
12.12.2021
10.1.2022
12.1.2022
13.1.2022
13.1.2022
15.1.2022
19.1.2022
20.1.2022
22.1.2022
221.2022.
2.3.2022

Kretsmöte i Helsingfors/Zoom
SFP-studion: Hur fungerar den svenska social- och hälsovården i Esbo? (digital)
Minister Thomas Blomqvist besök i Hangö och Lojo
Partiordförande, minister Anna-Maja Henriksson besök i Lovisa, Borgå & Sibbo
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besök i Esbo och Vanda
Minister Thomas Blomqvist besök i Ingå och Sjundeå
SFP-studion: Familjevänliga kommuner (digital)
Gruppordförandeutbildning (digital)
Gruppordförandeutbildning (digital)
Extra kretsmöte (digitalt)
Ordförande- och valkoordinatorträff i Västra Nyland
Ordförande- och valkoordinatorträff i Vanda och Kervo (digital)
Ordförande- och valkoordinatorträff i Östra Nyland
Kickoff för Västra Nylands välfärdsområdesval (digital)
Kickoff för Östra Nylands välfärdsområdesval (digital)
Julglögg med SFP över hela landet
SFP:s digitala valmingel i Vanda och Kervo & Mellersta Nylands välfärdsområde
SFP:s digitala valmingel i Västra Nylands välfärdsområde
SFP:s digitala valmingel i Östra Nylands välfärdsområde
Partiordförande, minister Anna-Maja Henriksson besök i Esbo och Grankulla
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz besök i Kyrkslätt, Esbo, Vichtis & Lojo
Partiordförande, minister Anna-Maja Henriksson besök i Vanda
Partiordförande, minister Anna-Maja Henriksson besök i Sibbo
Minister Thomas Blomqvist besök i Hangö, Karis, Sjundeå & Ingå
Svenska riksdagsgruppens ordf. Anders Adlercreutz besök i Borgå, Lappträsk, Lovisa & Sibbo
Strategikväll för Västra Nylands fullmäktigegrupp
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2. FÖRVALTNINGEN
Närvarolista
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Lönnfors,
ordf. (Borgå)
Nina af
Hällström,
viceordf.
(Esbo)
Stephan
Horn,
viceordf.
(Hangö)
Kristina
Lindfors
(Lovisa)
ers. Benita
Ekebom-Jönsas
(Lovisa)
Hans-Eric
Christiansson
(Sibbo)
ers. Kicka
Lindroos
(Sibbo)
Sten Lindgren
(Mörskom)
ers. Sebastian
Ekblom (Borgå)
Werner Orre
(Raseborg)
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Grönroos
(Raseborg)
Stefan
Svanfeldt
(Sjundeå)
ers. Eivor
Björklöf (Ingå)
Pia Franzén
(Raseborg)
ers. Heidi
Himmanen
(Lojo)
Carola
Bäckström
(Vanda)
ers. Axel
Orrström
(Vanda)
Christoffer
Lindqvist
(Grankulla)
ers. Anna Lena
Karlsson-Finne
(Grankulla)
Kaj Sjöblom
(Kyrkslätt)
ers. Linda
Basilier
(Kyrkslätt)
Kerstin Tarna
(Kervo)
ers. Siv Jansson
(Nurmijärvi)
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Pia Furu
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(SkvF)
ers. Tonya
Aurto (SkvF)
Sebastian
Tolvanen (SU)
ers. Julia Ståhle
(SU)
Brita Pawli
(SSN)
ers. Kerstin
Ilander (SSN)

Riksdagsledamöter och partifullmäktigeledamöter har i mån av möjlighet deltagit i
mötena. Även Svensk Ungdoms och Svenska kvinnoförbundets tjänstemän samt
riksdagsassistenterna har inbjudits till mötena.
Kretsstyrelsens ansvarsområden och utskott
Kretsens presidium har fungerat som beredningsorgan.
Kretsens revisorer
Kretsmötet valde till ordinarie revisor Anders Svennas från Ernst&Young och till
ersättare Bengt Nyholm från Ernst&Young.
Kretskansliet och kretsens tjänstemän
Jenny Vilén har fungerat som kretsens tf. verksamhetsledare (till 15.4) och Laura
Fagerlund som tf. verksamhetskoordinator. Selma Moring anställdes av partiet som
kampanjkoordinator för SFP i Nyland för tiden 1.9.2021-28.2.2022. Victoria Åkermarck
anställdes som kampanjkoordinator för tiden 7.3.2022-31.5.2023. Anni Dahlén
anställdes som koordinator för välfärdsområdena i Nyland den 14 mars 2022.
Verksamhetsledaren är ansvarig över kretsstyrelsen, verksamheten och val i kretsen.
Kretsens ekonomi och samkommunala förhandlingar ligger också på
verksamhetsledarens bord.
Verksamhetskoordinatorn sköter praktiska ärenden och ansvarar för att t.ex. uppdatera
e-postlistor, medlemsregister, nyhetsbrevet Koltrasten, mötesarrangemang och
arrangemang kring evenemang så som kryssningar och seminarier.
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Kampanjkoordinatorn sköter uppgifter gällande val, kandidatrekrytering och
kampanjplanering. Dessutom hjälper kampanjkoordinatorn verksamhetsledaren och koordinatorn med praktiska uppgifter utöver uppgifter relaterade till val.
Koordinatorn för välfärdsområdena i Nyland koordinerar och stöder SFP-gruppernas
arbete i Västra Nylands, Vanda-Kervos och Östra Nylands välfärdsområden.
Koordinatorn fungerar som sekreterare på gruppmöten och planerar och ordnar
evenemang i samarbete med fullmäktigegrupperna. Koordinatorn följer också med
beslutsfattandet i Mellersta Nylands välfärdsområde och rapporterar till partikansliet
om aktuella saker i välfärdsområdena.
Bokföringsbyrån Accountor har skött ekonomihanteringen. Personalen vid
centralkansliet har även hjälpt till med kansliuppgifter. Den nyländska kretsen har kansli
i samband med partiets centralkansli beläget på Georgsgatan 27 i Helsingfors.
KRETSMÖTEN
Ordinarie kretsmötet hölls på digitalt via Zoom den 8 maj 2021. Närvarande var 75
befullmäktigade ombud. SFP i Nylands kretsordförande Dan Johansson hälsade
kretsmötet välkomna. Partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson och
Europaparlamentariker Nils Torvalds framförde varsin videohälsning. Hanna Lönnfors
från Borgå valdes till ny kretsordförande.
Extra kretsmöte hölls digitalt via Zoom den 24 september 2021. Närvarande var 51
befullmäktigade ombud. Partiordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson
framförde en videohälsning. Kretsmötet nominerade de första kandidaterna inför
välfärdsområdesvalet 2022 och gav kretsstyrelsen fullmakt att nominera ytterligare
kandidater.
KRETSSTYRELSENS VERKSAMHET
Kretsstyrelsen har sammankommit till 10 ordinarie möten, av vilka sex ordnats på den
digitala plattformen Zoom, två ordnats som epost-möte och två ordnats fysiskt (i
Esbo och i Lovisa).
Kretsstyrelsemötena har under verksamhetsåret besökts av:
Malin Brännkärr, statssekreterare
Ia Adlercreutz, VD & Co-founder
Fredrik Guseff, partisekreterare
Christine Kotzev, specialsakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor vid Folktinget
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3. NYLÄNDSKA MEDLEMMAR I BESLUTANDE ORGAN
Partistyrelsen
Partiets vice ordförande Henrik Wickström, Ingå
Kretsordförande Hanna Lönnfors, Borgå
Svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Svensk Ungdoms ordförande Frida Sigfrids, Borgå
Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm, Raseborg
Närvaro och yttranderätt:
Minister Thomas Blomqvist, Raseborg
Partifullmäktige
2020–2022
Ordinarie
Marina Bruce, Lovisa
Clara Lindqvist, Sibbo
Nina af Hällström, Esbo (viceordf.)
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg
Jari Alopaeus, Sjundeå

Ersättare
Jesse Mårtenson, Mörskom
Hans-Eric Christiansson, Sibbo
Susanna Lindfors, Vanda
Tanja Ljungqvist, Ingå
Heidi Himmanen, Lojo

2021–2023
Ordinarie
Anna Moberg-Jokinen, Hyvinge
Sebastian Ekblom, Borgå
Kristian Rehnström, Vanda
Maj-Britt Malmén, Raseborg
Anna Aintila, Kyrkslätt

Ersättare
Heidi Seppälä, Vichtis
Alexandr Foy, Borgå
Tiina Kujala, Esbo
Anders Walls, Raseborg
Jessica Lerche, Grankulla

Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2020–2021
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå, ordf.
Niklas Lindholm, Kyrkslätt
Åke Finne, Grankulla
Arbetsmarknadspolitiska utskottet 2022–2023
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå, ordf.
Kerstin Tarna, Kervo
Carola Bäckström, Vanda
Integrationspolitiska utskottet 2020–2021
Catharina von Schoultz, Borgå
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Claudia Nystrand, Esbo
Alexandr Kliucharev Foy, Borgå
Katinka von Kraemer, Borgå
Tanja Ljungqvist, Ingå
Integrationspolitiska utskottet 2022–2023
Anatoly Lvov, Vanda
Jessica Lerche, Grankulla
Solveig Halonen, Vanda
Berndt Gottberg, Sjundeå
Merja Tarkiainen, Kyrkslätt
Internationella utskottet och EU utskottet 2020–2021
Filip Hamro-Drotz, Grankulla
Filip Björklöf, Raseborg
Tanja Ljungqvist, Ingå
Nicholas Kujala, Esbo
Internationella utskottet och EU utskottet 2022–2023
Nicholas Kujala, Esbo
Minna Österholm, Lappträsk
Jämställdhetsutskottet 2020–2021
Anita Westerholm, Raseborg
Werner Orre, Raseborg
Jämställdhetsutskottet 2022–2023
Werner Orre, Raseborg
Carola Bäckström, Vanda
Solveig Halonen, Vanda
Merja Tarkiainen, Kyrkslätt
Pia-Lisa Sundell, Grankulla
Miljöutskottet 2020–2021
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt, ordf.
Heidi Himmanen, Lojo
Stefan Svanfeldt, Sjundeå
John Pelkonen, Borgå
Allan Buss, Vanda
Anders Portin, Esbo
Markus Lassheikki, Kyrkslätt
Maria von Weissenberg, Esbo
Elin Andersson, Borgå
8

Miljöutskottet 2022–2023
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt, ordf.
Anders Portin
Christoph Gareis, Kyrkslätt
Linda Sederholm, Esbo
Jenny Fredrikson, Esbo
Bengt de Paulis, Kyrkslätt
Organisationsutskottet 2020–2021
Henrik Wickström, Ingå, ordf.
Bo Lönnqvist, Esbo
Håkan Sandell, Vanda
Organisationsutskottet 2020–2021
Henrik Wickström, Ingå, ordf.
Håkan Sandell, Vanda
Socialpolitiska utskottet 2020–2021
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla, ordf.
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Anna Aintila, Kyrkslätt
Eva-Lena Gästrin, Esbo
Pia Sundell, Grankulla
Socialpolitiska utskottet 2022–2023
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla, ordf.
Pia-Lisa Sundell, Grankulla
Julia Ståhle, Esbo
Kaj Sjöblom, Kyrkslätt
Janina Rönnberg, Lojo
Utbildningspolitiska utskottet 2020–2021
Patrik Karlsson, Vanda
Anne Ahlefelt, Esbo
Isabella Alén, Raseborg
Hanna Lönnfors, Borgå
Utbildningspolitiska utskottet 2022–2023
Isabella Alén, Raseborg, ordf.
Lena Johansson, Raseborg
Anne Ahlefelt, Esbo
Maria Forss, Kyrkslätt
Ann-Britt Romar, Kyrkslätt
9

Stadspolitiska utskottet 2020–2021
Kristian Rehnström, Vanda
Stefan Åstrand, Vanda
Anne Ahlefelt, Esbo
Kristel Pynnönen, Borgå
Stadspolitiska utskottet 2022–2023
Anne Ahlefelt, Esbo
Fred Granberg, Esbo
Jessica Lerche, Grankulla
Kommissionen för utmärkelser
Nina Björkman-Nystén, Lovisa
Svenska kulturfonden, delegationen
Mårten Johansson, Raseborg
Catharina von Schoultz, Borgå (fram till 31.7.2021)
Frida Sigfrids, Borgå
Björn Wallén, Ingå
Svenska kulturfonden, styrelsen
Mikaela Nylander, Borgå, ordf.
Christel Liljeström, Sibbo
Birgitta Forsström, Grankulla
Håkan Nystrand, Esbo (ersättare)
REPRESENTANTER I RIKSDAGEN
2019–2023
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Thomas Blomqvist, Raseborg
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
REPRESENTATION I VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE
Västra Nyland
2022–2025
Henrik Wickström, Ingå
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
Karin Cederlöf, Esbo
Anita Westerholm, Raseborg
Nina af Hällström, Esbo
10

Eva-Lena Gästrin, Esbo
Torbjörn Ekholm, Hangö
Johan Lassus, Esbo
Anna Aintila, Kyrkslätt
Karl von Smitten, Raseborg
Ralf Backman, Raseborg
Peter Braskén, Raseborg
Vanda och Kervo
2022–2025
Patrik Karlsson, Vanda
Hanna Holmberg-Soto, Vanda
Östra Nyland
2022–2025
Mikaela Nylander, Borgå
Otto Andersson, Lovisa
Bernhard Edgren, Borgå
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå
Kaj Lindqvist, Sibbo
Tove Munkberg, Borgå
Patrik Björkman, Borgå
Marika Railila, Sibbo
Micaela Röman, Sibbo
Bodil Lund, Borgå
Lotte-Marie Stenman, Lovisa
Frida Sigfrids, Borgå
Tom Liljestrand, Lovisa
Charlotta Engblom, Sibbo
Mikael Karlsson, Lovisa
Pamela Stenberg, Lovisa
Pehr Sveholm
Hanna Lönnfors, Borgå
Tom Sundbäck, Sibbo
Christoffer Hällfors, Sibbo
REPRESENTATION I CENTRALA OCH REGIONALA KOMMUNALA ORGAN
Finlands kommunförbund 2018–2021
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Förbundsdelegationen
Ordinarie
Otto Andersson, Lovisa

Ersättare
Anders Walls, Raseborg

Styrelsen
Mikaela Nylander, Borgå

Thomas Blomqvist, Raseborg

Svenska delegationen
Thomas Blomqvist, Raseborg, ordf
Nina af Hällström, Esbo

Kaj Lindqvist, Sibbo
Catharina von Schoultz, Borgå

Finlands kommunförbund 2022–2025
Förbundsdelegationen
Ordinarie
Anders Walls, Raseborg

Ersättare
Christina Gestrin, Esbo

Styrelsen
Johan Johansson, Grankulla
Svenska delegationen
Frida Sigfrids, Borgå
Nina af Hällström, Esbo
Isabella Alén, Raseborg

Tom Liljestrand, Lovisa
Rasmus Lundén, Esbo
Laila Andersson, Sjundeå

Kommunernas garanticentral 2018–2021
Delegationen

Ersättare
Minna Österholm, Lappträsk

Kommunernas garanticentral 2022–2025
Delegationen

Ersättare
Maria Grundström, Lovisa

Nyländsk representation i Svenska Finlands Folkting
Ledamöter 2017–2021
Thomas Blomqvist, Raseborg
Mikaela Nylander, Borgå
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
12

Linnéa Henriksson, Raseborg
Anders Portin, Esbo
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Christel Liljeström, Sibbo
Tiina Kujala, Esbo
Werner Orre, Raseborg
Catharina von Schoultz, Borgå
Jan-Erik Eklöf, Vanda
Merja Laaksonen, Sjundeå
Thomas Rosenberg, Lovisa
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla
Kaj Karlstedt, Ingå
Ledamöter 2021–2025
Anders Adlercreutz, Kyrkslätt
Thomas Blomqvist, Raseborg
Veronica Rehn-Kivi, Grankulla
Mikaela Nylander, Borgå
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Anders Portin, Esbo
Kicka Lindroos, Sibbo
Linnéa Henriksson, Raseborg
Patrik Karlsson, Vanda
Thomas Rosenberg, Lovisa
Merja Laaksonen, Sjundeå
Stefan Stenberg, Grankulla
Monica Avellan, Tusby
Frida Sigfrids, Borgå
Styrelsen 2019–2021
Christel Liljeström, Sibbo
Thomas Rosenberg, Lovisa (ersättare)
Jan-Erik Eklöf, Vanda
Tiina Kujala, Esbo (ersättare)
Jan-Mikael Ekholm, Raseborg
Marie Bergman-Auvinen, Ingå (ersättare)
Styrelsen 2021–2023
Niklas Mannfolk, Esbo
Solveig Halonen, Vanda (ersättare)
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå
Christoffer Hällfors, Sibbo (ersättare)
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Michael Nyberg, Raseborg
Marie Bergman-Auvinen, Ingå (ersättare)
Sydkustens landskapsförbund
Ordinarie
Tiina Kujala, Esbo
Werner Orre, Raseborg
Tony Björk, Kyrkslätt
Nina Björkman-Nystén, Lovisa
Hanna Lönnfors, Borgå

Ersättare
Håkan Sandell, Vanda
Dick Carstens, Hangö
Ulf Dahlman, Vanda
Sofia Stolt, Grankulla
Clara Lindqvist, Sibbo

Samkommunala platser SFP Nyland 2021Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS)
Ordinarie

Ersättare

Henrik Wickström, Ingå

Veronica Rehn-Kivi, Grankulla

Styrelsen

Nämnden för HUCS-sjukvårdsområde
Nina af Hällström, Esbo

Alex Björkell, Vanda

Nämnden för Lojo sjukvårdsområde
Merja Laaksonen, Sjundeå

Leif Wirtanen, Lojo

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde
Marika Törnqvist-Björklund, Raseborg Sture Söderholm, Hangö
Nämnden för Borgå sjukvårdsområde
Pehr Sveholm, Borgå

Jonna Hinttaniemi, Lovisa

Nämnden för den psykiatriska sjukvården
Micaela Röman, Sibbo

Benny Engård, Lappträsk

Nämnden för den språkliga minoriteten
Patrik Karlsson, Vanda

Eja Björkqvist, Kyrkslätt
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HUS Fullmäktige
Sture Söderholm, Hangö
Marie Bergman-Auvinen, Ingå
Margita Nylander, Ingå
Patrik Limnell, Grankulla
Ulf Kjerin, Kyrkslätt
Benny Engård, Lappträsk
Otto Andersson, Lovisa
Sebastian Ekblom, Borgå
Anders Walls, Raseborg
Micaela Röman, Sibbo
Merja Laaksonen, Sjundeå

Barbro Wikberg, Hangö
Kaj Karlstedt, Ingå
Henrik Wickström, Ingå
Christel Lamberg-Allardt, Grankulla
Gun-Vivian Wallén, Lappträsk
Pehr Sveholm, Borgå
Marika Törnqvist-Björklund, Raseborg

Bodil Weckström, Sibbo

Revisionsnämnden
Ulf Kjerin, Kyrkslätt

Marie Bergman-Auvinen, Ingå

Nylands förbund
Styrelsen
Elin Blomqvist-Valtonen, Borgå

Sven Holmberg, Raseborg

Fullmäktige
Anders Portin, Esbo
Stephan Horn, Hangö
Kim Jordas, Lappträsk
Tom Liljestrand, Lovisa
Kerstin Ilander, Raseborg

Eva-Lena Gästrin, Esbo
Helena Lesch-Saarinen, Hangö
Jonna Nygård, Lappträsk
Nina Björkman-Nystén, Lovisa
Johan Berglund, Raseborg

Helsingforsregionens trafik (HRT)
Styrelsen
Nina af Hällström, Esbo
Föreningen Nylands friluftsområden
Styrelsen
Johanna Aminoff-Winberg, Esbo
Fullmäktige
Tom Sundbäck, Sibbo
Janina Rönnberg, Lojo

Rasmus Lundén, Esbo

Carola Juselius, Sibbo
Jani Kiviaho, Vanda
Simon Weckman, Lojo
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Kårkulla samkommun
Styrelsen
Nina af Hällström, Esbo, ordf.

Mathias Bilenberg, Hangö

Omsorgsnämnden för Nyland
Anna Lena Karlsson-Finne, Grankulla Alexandr Foy, Borgå
Revisionsnämnden
Thomas Sundström, Sibbo
Östra Nylands räddningsnämnd
Patrik Björkman, Borgå, ordf.
Leif Skogster, Lovisa
Kerstin Perttilä, Lappträsk

Pia Sågbom, Borgå
Lotte-Marie Stenman, Lovisa
Göran Wallén, Lappträsk

Västra Nylands räddningsnämnd
John Bergman, Grankulla

Gunnel Hellström, Kyrkslätt

Nylands avfallsnämnd
Martin Stenström, Raseborg, ordf.
Tim Kankfelt, Sibbo
Merja Laaksonen, Sjundeå

Britt-Marie Granström, Raseborg
Charlotta Engblom, Sibbo
Magnus Östberg, Sjundeå

Miljöhälsosektionen
Elin Andersson, Borgå (ordf.)
Christoffer Hällfors, Sibbo
Petra Lind, Askola

Nikolaj von Veh, Borgå
Thérése Meriheinä, Lovisa
Martin Andersson, Sibbo

Polisdelegation, väst
Peter Sundelin, Kyrkslätt
Barbro Wikberg, Hangö

Jenny Snellman, Kyrkslätt
Edvard Lindfors, Hangö

Polisdelegationen, öst
Bodil Weckström, Sibbo
Jan-Peter Sjöroos, Kervo

Hans-Peter Lindgren, Sibbo
Kerstin Tarna, Kervo
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LUKSIA
Susanne Sjöblom, Lojo

Kalle Niemi, Hangö

KEUDA, fullmäktige
Siv Jansson, Nurmijärvi

Mika Valli, Nurmijärvi

Västra Nylands folkhögskola
Styrelsen
Isabella Alén, Raseborg, ordf.
Janina Heina, Hangö
Dan Johansson, Raseborg

Filip Björklöf, Raseborg
Maj Åberg-Hildén, Kyrkslätt
Otto Långvik, Raseborg

Revisionsnämnden
Lea Adolfsson, Raseborg , ordf.

Dennis Barman, Raseborg

Careeria
Miia Hento, Lovisa, vice ordf.
Hilding Mattson, Borgå
Sofia Antman, Borgå
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FÖRTJÄNSTTECKEN 2021
Gyllene förtjänsttecken med lagerkrans
Mikaela Nylander

Gyllene förtjänsttecken
Henrik Wickström

Silverene förtjänsttecken
Naimat Asapova
Akim Baya
Elin Blomqvist-Valtonen
Börje Michelsson
Tove Damén-Wikholm
Göran Karlsson
Stefan Högnabba
Kristina Lampola
Kimmo Kärkkäinen
Stina Lähde
Manfred Gräsbeck
Mika Valli
Monica Avellan
Maritta Nieminen
Kristian Rehnström
Eva Roos
Ann-Christine Teir
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4. MEDLEMSFÖRENINGAR OCH MEDLEMSANTAL
Antalet lokalavdelningar inom Svenska folkpartiet i Nyland är 41.
Medlemstalet i partiets lokalavdelningar per 24.3.2022 är 4311 medlemmar.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

4311
4377
4592
4678
4758
5073
5140
5294

Lokalavdelningarna

Ordförande (läget 31.12.2021)

Mellersta Vanda
Mårtensdal
Västra Vanda
Östra Vanda
Tusby
Tenala
Bromarf
Strömfors
Sjundeå
Sibbo
Pojo
Pernå
Mörskom
Lovisa
Lojonejden
Liljendal
Lappträsk
Kyrkslätt centrum
Norra Kyrkslätt
Södra Kyrkslätt
Kervo
Karis
Ingå
Träskända
Hyvinge
Nurmijärvi

Patrik Karlsson
Jani Kiviaho
Stefan Åstrand
Solveig Halonen
Monica Avellan
Michael Nyberg
Göran Karlsson
Raili Äijö
Stefan Svanfeldt
Kicka Lindroos
Gunilla Starck
Otto Andersson
Mikaela Fabritius
Annina Hollmén
Heidi Himmanen
Kristina Lindfors
Göran Wallén
Anna Aintila
Anita Forssén
Greger Englund
Kerstin Tarna
Annika Pråhl
Kaj Karlstedt
Stig Strandberg
Manfred Gräsbeck
Siv Jansson
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Hangö
Grankulla
Mattby-Olars
Stor-Alberga
Norra Esbo
Esboviken
Stor-Hagalund
Stor-Köklax
Esbo centrum
Ekenäs
Södra Borgå glesbygd och skärgård
Västra Borgå
Östra Borgå
Borgå centrum
Vichtis-Högfors

Stephan Horn
Anna Lena Karlsson-Finne
Nina af Hällström
Niklas Mannfolk
Marina Malmström
Anne Ahlefelt
Urban Wiik
Christina Gestrin
Tiina Kujala
Jan-Mikael Ekholm
Christian Gustafsson
Hanna Lönnfors
Annette Forsblom
Sebastian Ekblom
Eva Roos

Kommunorganisationerna

Ordförande (läget 31.12.2021)

Vanda kommunorg.
Lovisa kommunorg.
Kyrkslätts kommunorg.
Esbo kommunorg.
Raseborg kommunorg.
Borgå kommunorg.

Solveig Halonen
Lotte Stenman
Eja Björkqvist
Anne Ahlefelt
Mikael Nylund
Elin Blomqvist-Valtonen
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5. KRETSENS EKONOMI
Kretsens ekonomiska verksamhetsresultat framgår ur resultat och balansräkningen.
Resultatet uppvisar ett överskott på 19 968,84 euro.
Medlemsföreningarnas medlemsavgift har varit oförändrad d.v.s. 2 €/medlem.
Förtroendemannaavgiften i samkommunerna har varit 20 % av bruttoarvodet.
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6. RESOLUTIONER, UTTALANDEN & UTLÅTANDEN

Vi behöver kulturen och kulturbranschen behöver sin publik 4.6.2021
Igår demonstrerade kultur- och evenemangsarbetare utanför rikdagen i Helsingfors.
Kulturbranschen har drabbats hårt av coronapandemins restriktioner och kräver att
branschen ska öppnas upp igen. SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors anser att vi
nu måste hitta lösningar så att kulturbranschen kan återgå till sitt viktiga arbete.
-

Alla förstår att restriktioner har varit viktiga. Nu behöver vi ändå se framåt och
ge de som jobbar inom kultur- och evenemangsbranschen en möjlighet att
återuppta sin verksamhet på ett tryggt sätt, säger Lönnfors.

-

Kulturupplevelser och evenemang är väldigt viktiga för vårt välmående och
välbefinnande. Våra kommuninvånare i Nyland behöver kulturen och
kulturbranschen behöver sin publik.

Lönnfors är glad att regeringen öppnar upp för evenemang utomhus, men hoppas
också på lättare restriktioner för kulturupplevelser inomhus inom kort.
-

Evenemang kan tryggt ordnas inomhus med tillräckliga avstånd, bestämda
sittplatser och genom att följa alla säkerhetsbestämmelser. Det är viktigt att alla
branscher behandlas jämlikt i frågan om att återuppta sin verksamhet trots
coronapandemin. Vaccinationsgraden stiger och antalet smittade minskar – nu
finns det också förutsättningar för lättnader i restriktionerna gällande
kulturbranschen, avslutar Lönnfors.

Svenska folkpartiet i Nyland inleder nomineringen för välfärdsområdesvalet med
starka kandidatlistor 24.9.2021
Svenska folkpartiet i Nyland samlades till digitalt extra kretsmöte fredagen den 24
september. Mötet öppnades av kretsordförande Hanna Lönnfors.
-

Vi står inför en historisk möjlighet att påverka. Finländarna är en åldrande
befolkning och behovet av omsorg ökar. Social- och hälsovårdsreformen blir
äntligen verklighet och SFP siktar på att göra ett gott val i Nylands fyra
välfärdsområden.

Kretsmötet nominerade de första kandidaterna till välfärdsområdesvalet som äger rum
23.1.2022.
-

Vi har kommit bra igång med kandidatrekryteringen och jag är mycket nöjd med
nomineringen hittills. Vi vill ha en kandidatuppställning med bredd vad gäller
kön, ålder, kompetensområden och hemort och vi har kommit bra igång, säger
Lönnfors.
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Kretsmötet gav SFP i Nylands kretsstyrelse fullmakt att nominera ytterligare kandidater
till
välfärdsområdesvalet.
Klara
kandidatansökningar
lämnas
in
till
välfärdsområdesvalnämnderna senast 14.12.2021.

Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse nominerade nya kandidater till Västra
Nylands välfärdsområdesval 14.10.2021
Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse samlades till kretsstyrelsemöte onsdagen
den 13 oktober. SFP:s kandidatuppställning i Västra Nylands välfärdsområde växer, då
kretsstyrelsen nominerade ytterligare 22 kandidater. SFP i Nyland har hittills nominerat
46 kandidater till välfärdsområdesvalet i Västra Nyland.
-

Jag är mycket glad över kandidatuppställningen i Västra Nylands
välfärdsområde. Vi har en blandning av både nya och erfarna politiker som
representerar en bredd av ålder och kompetensområde, säger SFP i Nylands
kretsordförande Hanna Lönnfors.

Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022. Klara kandidatansökningar lämnas
in till välfärdsområdesvalnämnden den 14 december 2021.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Östra Nyland välfärdsområde
26.10.2021
Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat ytterligare kandidater till
Östra Nylands välfärdsområde. Hittills har 42 kandidater nominerats till
välfärdsområdesvalet i Östra Nyland. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari
2022.
-

Det är mycket glädjande att konstatera att vi har en stark kandidatuppställning
i Östra Nylands välfärdsområde så här långt. Intresset för välfärdsområdesvalet
och den viktiga reform vi har framför oss växer varje dag, kommenterar SFP i
Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

SFP och Samlingspartiet ingår valförbund i Vanda och Kervo välfärdsområde
28.10.2021
Svenska folkpartiet och Samlingspartiet i Nyland ingår valförbund i Vanda och Kervo
välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat
tekniskt valförbund där SFP ställer upp 10 kandidater. Full lista är 86 kandidater.
-

Vi har sedan tidigare ett fungerande samarbete med Samlingspartiet i Vanda
och Kervo på kommunal nivå så att fortsätta samarbetet i välfärdsområdet är
därför naturligt. Ett valförbund stärker vår ställning i området inför kommande
välfärdsområdesval, konstaterar SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.
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Kommunerna måste satsa på småbarnspedagogiken 2.11.2021
Utmaningar i rekryteringen inom småbarnspedagogiken är påtaglig i många
kommuner. Ingen ifrågasätter vikten av småbarnspedagogiken. Det finns vackra tal och
branschen hyllas. Men verkligheten på gräsrotsnivån är allt svårare. SFP i Nylands
ordförande Hanna Lönnfors vill se satsningar på småbarnspedagogiken i kommunerna.
-

De som jobbar inom småbarnspedagogiken är överbelastade på för många håll.
Jobbet är inte det som man skulle vilja, man har inte alltid tid och möjlighet att
se varje barn, säger Lönnfors.

Det finns även ett behov att diskutera lönenivån inom småbarnspedagogiken.
-

Lönen för dem som jobbar inom småbarnspedagogiken är låg, vilket inte gör
branschen särskilt attraktiv. Behovet av att höja lönerna är stort. Samtidigt måste
man även se över andra strukturer. Det måste finnas annat än lönen som
motiverar personer att jobba inom småbarnspedagogiken, säger Lönnfors.

Den förändrade lagen om småbarnspedagogik klargör att kommunerna är skyldiga att
säkerställa att antalet personal är tillräckligt och inte äventyras på grund av till exempel
sjukfrånvaro. För att både barn och vuxna skall ha en trygg och trevlig vardag behövs
ett tillräckligt antal vuxna i gruppen, så detta är ett steg i rätt riktning. Det är också
viktigt att detta fungerar i praktiken. En lösning kunde vara att anställa personal som
kan ställa upp där behov finns.
-

För att lösa de problem som finns inom småbarnspedagogiken krävs satsningar.
Det kräver att kommunerna tar hand om sin personal, är en lyhörd arbetsgivare
och ser till att arbetsförhållandena är bra. Kommunerna behöver en fungerande
småbarnspedagogik och familjerna en fungerande vardag, avslutar Lönnfors.

Nina af Hällström ny ordförande för Kårkulla 8.11.2021
Kårkulla samkommuns fullmäktige har idag 8.11 valt Nina af Hällström från Esbo till ny
styrelseordförande. af Hällström är ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Esbo, vice
ordförande för SFP i Nyland samt vice ordförande för SFP:s partifullmäktige. af
Hällström arbetar som verksamhetsledare för intresseorganisationen SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder.
-

Jag ser fram emot att leda Kårkulla. Det är viktigt att övergången till
välfärdsområden går så smidigt som möjligt med tanke på servicetagarna och
personalen. Lika viktigt är det att vi tar vara på den kunskap som finns inom
Kårkulla. Servicestigarna på svenska ska fungera för alla också efter reformen,
säger af Hällström.

Fullmäktige omvalde Christer Rönnlund från Kristinestad till fullmäktigeordförande för
Kårkulla. Rönnlund har lett Kårkullas fullmäktige sedan 2001.
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SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval
13.11.2021
Svenska folkpartiets kretsstyrelse nominerade 18 nya kandidater till
välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 64 kandidater nominerats.
Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.
-

Jag är verkligt glad över nomineringen i Västra Nyland. Vi har en stark lista med
både nya namn och erfarna politiker. Jag är också glad för att vi nominerat flera
kandidater med stor kunskap från social- och hälsovårdssektorn samt
räddningsväsendet, säger SFP i Nylands ordförande Hanna Lönnfors.

Fler nomineringar till Vanda och Kervo välfärdsområde 17.11.2021
Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat fyra nya kandidater till
välfärdsområdesvalet i Vanda och Kervo. Sammanlagt har nu 9 kandidater nominerats.
Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.
SFP i Nyland och Samlingspartiet i Nyland har ingått ett tekniskt valförbund, där SFP
har 10 platser på sin kandidatlista.
-

Intresset för välfärdsområdesvalet växer och vi är glada att kunna nominera
ytterligare fyra starka kandidater i Vanda och Kervo välfärdsområde, säger SFP i
Nylands ordförande Hanna Lönnfors.

Nya kandidater i Östra Nylands välfärdsområdesval 19.11.2021
Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 13 nya kandidater till
välfärdsområdesvalet i Östra Nyland. Sammanlagt har nu 55 kandidater nominerats,
varav 54 är offentliga. Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.
-

Välfärdsområdesvalet är ett val som rör oss alla och jag är glad att intresset är
stort att vara med och påverka hur vi östnylänningar får vår vård och omsorg i
framtiden, säger Hanna Lönnfors, SFP i Nylands ordförande.

SFP och Centern ingår valförbund i Mellersta Nylands välfärdsområde 26.11.2021
Svenska folkpartiet och Centern i Nyland ingår valförbund i Mellersta Nylands
välfärdsområde inför välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det rör sig om ett så kallat
tekniskt valförbund där SFP ställer upp 5 kandidater och Centern 81 kandidater. Full
lista är 86 kandidater.
-

Ett valförbund mellan SFP och Centern i Mellersta Nylands välfärdsområde är en
naturlig fortsättning på ett sedan länge fungerande samarbete på kommunal
nivå. I senaste kommunalval hade SFP och Centern valförbund i Mäntsälä,
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Träskända och Tusby. Vi är glada att samarbetet kan fortsätta också på
välfärdsområdesnivå, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.
-

Centern och SFP har som gemensam målsättning att garantera god och
fungerande närservice. Jag tror att detta blir en bra grund med tanke på valet
och välfärdsområdet, konstaterar Tea Nieminen, Centerns valchef i Mellersta
Nyland.

SFP i Nyland nominerade nya kandidater till Västra Nylands välfärdsområdesval
30.11.2021
Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse har nominerat 9 nya kandidater till
välfärdsområdesvalet i Västra Nyland. Sammanlagt har nu 73 kandidater nominerats.
Välfärdsområdesvalet äger rum den 23 januari 2022.
-

Bland de nu nominerade finns flera nya, kunniga namn. Det är glädjande att se
att välfärdsområdesvalet intresserar. Ännu finns det tid att anmäla sitt intresse
för kandidatur, vi nominerar de sista kandidaterna i december, säger SFP i
Nylands ordförande Hanna Lönnfors.

SFP lämnade in stark kandidatlista i Vanda och Kervo välfärdsområde 13.12.2021
Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en stark kandidatlista med 10 namn i Vanda
och Kervo välfärdsområde måndagen den 13 december. SFP är i valförbund med
Samlingspartiet i välfärdsområdet, där Samlingspartiet ställer upp 76 kandidater och
SFP 10 kandidater.
-

Vi har alla förutsättningar att göra ett gott val i Vanda och Kervo välfärdsområde.
Kandidatbuketten är mångsidig och kampanjen har kommit fint i gång, säger
SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

-

För oss i SFP är det viktigt att du i framtiden ska få vård på ditt eget modersmål,
svenska eller finska, och att du ska få hjälp snabbt då när du behöver det. Om
du tycker likadant hoppas jag att du röstar på SFP i valet, avslutar Lönnfors.

SFP lämnade in en full kandidatlista i Västra Nylands välfärdsområde 14.12.2021
Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en full kandidatlista med 98 kandidater i Västra
Nylands välfärdsområde tisdagen den 14 december. Kandidaterna kommer från 9 olika
kommuner och 52 procent är män och 48 procent är kvinnor.
-

Vi går mot ett spännande val i Västra Nyland med en stark kandidatlista. Jag
gläder mig över att det finns så väl kandidater som ställer upp i sitt första val
som rutinerade politiker på listan, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna
26

Lönnfors.
-

För SFP är det viktigt att du ska få vård nära dig också i framtiden. I Västra
Nylands välfärdsområde måste man ta i beaktande närservicen i både stad och
landsbygd samt skärgård. SFP vill arbeta för att du får vård snabbt när du
behöver det – oavsett var du bor – på ditt modersmål, svenska eller finska, säger
Lönnfors.

Svenska folkpartiet i Nyland går mot valseger med stark kandidatlista i Östra
Nyland 14.12.2021
På tisdagen 14.12 lämnade Svenska folkpartiet i Nyland in en stark kandidatlista i Östra
Nylands välfärdsområde. SFP ställer upp en full lista med 73 kandidater i
välfärdsområdet – 34 män och 39 kvinnor från sex olika kommuner.
-

Jag är mycket glad över att vi har lämnat in en mångsidig kandidatlista med
starka namn i Östra Nyland. Med denna kandidatuppsättning har vi alla
förutsättningar att nå vår målsättning att bli största parti i Östra Nylands
välfärdsområde, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

-

Vården på svenska och närservicen i våra kommuner är helt central för SFP,
fortsätter Lönnfors. Vi är också måna om att trygga Borgå sjukhus framtid – vi
vill att vårt gemensamma östnyländska sjukhus ska erbjuda mångsidig vård på
både svenska och finska även i framtiden, säger Lönnfors.

SFP går till val med starka kandidater i Mellersta Nyland 14.12.2021
Svenska folkpartiet i Nyland lämnade in en stark kandidatlista med fyra namn i
Mellersta Nylands välfärdsområde tisdagen den 14 december. SFP har ingått tekniskt
valförbund med Centern i välfärdsområdet.
-

Vi går till val med fyra starka kandidater i Mellersta Nyland som vill jobba för att
du ska få högkvalitativ vård också i framtiden. Du ska snabbt få träffa en läkare
då du blir sjuk, oberoende av var i Mellersta Nyland du bor. Den offentliga
vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när
behovet uppstår, säger SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors.

SFP i Västra Nyland nöjd över förhandlingsresultatet mellan partierna 31.1.2022
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nyland är glad över resultatet i förhandlingarna om de
politiska förtroendemannaposterna i Västra Nylands välfärdsområde. På basis av
förhandlingarna kommer SFP att få tre platser i styrelsen varav den ena är andra
viceordförandeskapet. Därtill får partiet ordförandeskapet i nationalspråksnämnden.
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SFP är representerad i alla nämnder eller sektioner. Från SFP:s sida förhandlade tf
verksamhetsledare Jenny Vilén och tillfälliga gruppordförande Henrik Wickström.
-

Vi är glada att vi lyckades nå våra målsättningar i förhandlingarna. Med en stark
representation i så väl styrelsen som i nämnderna kan vi trygga våra möjligheter
att vara med och jobba för en fungerande vård och omsorg på eget modersmål
för alla invånare i hela området, säger Henrik Wickström.

-

Nationalspråksnämnden har en central roll för att bevaka att service fås på
svenska. Vi är glada för att vi har ordförandeskapet i nämnden. Nämndens
ordförande har även närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten, vilket ger
större inflytande i styrelsearbetet, säger Wickström.

Wickström är glad för att de politiska grupperna lyckades förhandla platsfördelningen
i snabb takt. Ett gott samarbete mellan de politiska partierna är viktigt med tanke på
det fortsatta arbetet i det nya fullmäktige.
SFP:s fullmäktigegrupp kommer att samlas till sitt nästa gruppmöte inkommande
söndag. Senare under februari meddelar SFP vilka representanter för partiet som
kommer att medverka i de olika organen.

SFP:s
förhandlare
i
Östra
Nylands
välfärdsområde
förhandlingsresultatet mellan partierna 10.2.2022

nöjd

över

SFP:s förhandlare i Östra Nyland är glada över resultatet i förhandlingarna om de
politiska förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde. På basis av
förhandlingarna kommer SFP att få ordförandeskapet och andra vice ordförandeskapet
i styrelsen, fyra styrelseplatser och första viceordförandeskapet i fullmäktige. Därtill får
partiet ordförandeskapet i Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden
järjestäminen”-nämnden,
individsektionen,
nationalspråksnämnden
och
välfärdsområdesvalnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära
beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och
nämndernas uppgifter och namn förtydligas senare då de bereds för
välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder ännu svenska namn.
SFP är representerad i samtliga nämnder och sektioner. Från SFP:s sida förhandlade
SFP i Nylands kretsordförande Hanna Lönnfors och SFP:s politik- och dataanalytiker
Christoffer Hällfors.
Lönnfors fungerade som ordförande under förhandlingarna och är glad över att
diskussionerna var smidiga.
– Redan under förhandlingarna läggs grunden för det framtida politiska
samarbetet mellan partierna i välfärdsområdet. Förhandlingarna fördes i god
anda, säger Lönnfors.
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Hällfors är nöjd med förhandlingsresultatet för SFP:s del.
– Vi lyckades få tunga poster, där SFP kommer ha stor möjlighet att påverka det
nya välfärdsområdet. Detta är helt i linje med hur östnylänningarna röstade i
valet. Nu gäller det att fördela posterna rättvist gällande både kön och röstetal,
men också kommuner.
Senare under februari meddelar SFP vilka representanter för partiet som kommer att
medverka i de olika organen.

Partierna förhandlade om förtroendeuppdragen i Östra Nylands välfärdsområde
10.2.2022
Torsdagen den 10 februari samlades fullmäktigegruppernas representanter för att
förhandla förtroendemannaposterna i Östra Nylands välfärdsområde. Förhandlingarna
skedde under ledning av välfärdsområdetsstörsta parti, Svenska folkpartiet.
Under torsdagens förhandlingar förhandlades alla organs storlek och sammansättning.
Förhandlade platser
Under förhandlingen beslöts att styrelsen i Östra Nylands välfärdsområde ska ha 15
platser. Styrelseordförandeskapet och andra vice ordförande fick SFP, medan första
vice ordförande gick till valförbundet Saml och KD. Övriga styrelseplatser gick till SFP
(4), Saml + KD (3), SDP (2), Sannf (1), Gröna (1) och C (1).
Valförbundet Saml och KD fick ordförandeskapet i välfärdsområdets fullmäktige,
medan SFP fick första vice ordförandeskapet och SDP fick andra viceordförandeskapet.
Ordförandeskapen i nämnderna och sektionerna förhandlades enligt följande: SFP fick
ordförandeskapet i ”Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden, ”Palveluiden järjestäminen”nämnden, individsektionen, nationalspråksnämnden och välfärdsområdesvalnämnden.
Saml och KD fick ordförandeskapet i ”Varautuminen ja turvallisuus”-nämnden och
revisionsnämnden. Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för
Östra Nylands välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och
namn förtydligas senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar
en del nämnder ännu svenska namn.

SFP har fördelat sina platser i Västra Nylands välfärdsområde 14.2.2022
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde beslöt om
ordinariemedlemmarna och de personliga ersättarna i välfärdsområdets styrelse och
nämnder på sitt möte på söndag den 13 februari. Fullmäktigegruppen kom överens
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om en helhet som beaktar könsbalansen, personliga röstetal och regional
representation.
– Jag är nöjd med helheten och de platser som vi fått. Med tre representanter i
styrelsen och ordförandeskapet i nationalspråksnämnden samt flera poster i de
olika nämnderna kan vi garantera att vi får vara med och påverka områdets
utveckling. För oss är det viktigt att du får rätt vård i tid på eget modersmål
oberoende var du bor i området, säger Henrik Wickström som tar plats i
välfärdsområdets styrelse som andra viceordförande.
Till ordinariemedlemmar i styrelsen föreslås även Veronica Rehn-Kivi (Grankulla) och
Johan Lassus (Esbo). Ersättare i styrelsen blir Torbjörn Ekholm (Hangö), Karin Cederlöf
(Esbo) och Ralf Backman (Raseborg).
SFP har ordförandeskapet jämte tre ordinariemedlemmar i nationalspråksnämnden.
Ordförandeskapet kommer att delas på så vis att Nina af Hällström (Esbo) inleder
perioden som ordförande och Anita Westerholm (Raseborg) tar över ordförandeskapet
till hösten 2023. Peter Braskén (Raseborg) och Ralf Backman (Raseborg) blir
ordinariemedlemmar i nämnden.
Eva-Lena Gästrin (Esbo) blir viceordförande och Ulf Kjerin (Kyrkslätt) ordinariemedlem
i revisionsnämnden.
I individsektionen representeras SFP av Marika Törnqvist-Björklund (Raseborg) och i
nämnden för service och resurser av Anna Aintila (Kyrkslätt) och Torbjörn Ekholm
(Hangö) som ordinariemedlemmar. Heidi Himmanen (Lojo) och Karl von Smitten
(Raseborg) blir ordinariemedlemmar i framtidsnämnden och Merja Laaksonen
(Sjundeå) i nämnden för beredskap och säkerhet.

SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo välfärdsområde har fördelat sina
platser 21.2.2022
På måndagen den 21 februari kom SFP:s fullmäktigegrupp i Vanda och Kervo
välfärdsområde överens om fördelningen av sina förtroendeposter i välfärdsområdets
nämnder och sektioner. I platsfördelningen har man beaktat könsbalansen, personliga
röstetal och representation från både Vanda och Kervo.

– Jag är mycket nöjd med helheten och de förtroendeposter som tillfaller SFP, säger
fullmäktigegruppens ordförande Patrik Karlsson. I och med att vi är i ett valförbund
med Samlingspartiet har vi förhandlat om posterna som en gemensam grupp.
Samarbetet har fungerat smidigt och vi har lyckats få de poster vi önskat.
Fullmäktigeledamot Patrik Karlsson (Vanda) föreslås bli ordförande och
fullmäktigeledamot
Hanna
Holmberg-Soto
(Vanda)
ordinariemedlem
i
nationalspråksnämnden. Jan-Peter Sjöroos (Kervo) föreslås bli ordinariemedlem i
30

revisionsnämnden, och Carola Bäckström (Vanda) i sektionen för vuxensocialarbete och
funktionshinderservice. Mona Lanaeus (Vanda) föreslås bli fjärde ersättare i
välfärdsområdesvalnämnden.
Som personliga ersättare föreslås Thomas Elfgren (Vanda) och Frida Forsblom-Prittinen
(Vanda) i nationalspråksnämnden, Jan-Erik Eklöf (Vanda) i revisionsnämnden och AnnaStina Suhonen-Malm (Vanda) i sektionen för vuxensocialarbete och
funktionshinderservice.

SFP:s fördelning av uppdrag i Östra Nylands välfärdsområde klara 25.2.2022
Onsdagen den 23 februari samlades SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands
välfärdsområde till gruppmöte och godkände platsfördelningen av gruppens
förtroendeposter. I fördelningen har man tagit i beaktande könsbalansen, personligt
röstetal och regional representation. Dessutom valde gruppen Otto Andersson (Lovisa)
som gruppordförande, Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) som första vice ordförande och
Christoffer Hällfors (Sibbo) som andra vice ordförande för gruppen.
– Jag är mycket tacksam över förtroendet att fungera som gruppordförande för den
största fullmäktigegruppen i Östra Nylands välfärdsområde. Jag ser fram emot att
tillsammans med fullmäktigegruppen och alla SFP:s förtroendevalda jobba för en
fungerande närservice på både svenska och finska för våra invånare i Östra Nyland. Nu
när vi bygger upp det nya välfärdsområdet är det också mycket viktigt med ett
fungerande samarbete mellan fullmäktigegrupperna, säger Otto Andersson.
Mikaela Nylander (Borgå) föreslås som ordförande för välfärdsområdets styrelse. Till
ordinariemedlemmar av styrelsen föreslås Kaj Lindqvist (Sibbo), Otto Andersson
(Lovisa), Bernhard Edgren (Borgå), Marika Railila (Sibbo) och Patrik Björkman (Borgå).
Elin Blomqvist-Valtonen (Borgå) föreslås som första vice ordförande i fullmäktige.
Till ”Kehittäminen ja yhteistyö”-nämnden föreslås Lotte-Marie Stenman (Lovisa) som
ordförande. Till ordinarie medlemmar föreslås Charlotta Engblom (Sibbo), Abdirisak
Ahmed (Borgå) och Benny Engård (Lappträsk).
Till ”Palveluiden järjestäminen”-nämnden föreslås Micaela Röman (Sibbo) som
ordförande. Till ordinarie medlemmar föreslås Pamela Stenberg (Lovisa), Tove
Munkberg (Borgå) och Pehr Sveholm (Borgå).
Till ”Varautuminen ja turvallisuus”-nämnden föreslås Christer Andersson (Borgå) som
första vice ordförande. Till ordinare medlemmar föreslås Helene Liljeström (Sibbo), Pia
Baumgartner (Lovisa), Mikael Karlsson (Lovisa) och Tom Sundbäck (Sibbo).
Till individsektionen föreslås Tove Munkberg (Borgå) som ordförande. Som
ordinariemedlem föreslås Ben Grundström (Lovisa).
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Till revisionsnämnden föreslås Johan Söderberg (Borgå) som första vice ordförande. Till
ordinarie medlemmar föreslås Petra Paakkanen (Lovisa) och Hannu Ollikainen (Sibbo).
Till nationalspråksnämnden föreslås Tom Liljestrand (Lovisa) som ordförande. Till
ordinarie medlemmar föreslås Sebastian Ekblom (Borgå), Petra Lind (Askola), Bodil
Lund (Borgå) och Fred Henriksson (Sibbo).
Christel Liljeström (Sibbo) föreslås som ordförande för välfärdsområdesvalnämnden.
Nämnderna är baserade på det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområdes förhandsuppgifter och nämndernas uppgifter och namn förtydligas
senare då de bereds för välfärdsområdesfullmäktige. Därmed saknar en del nämnder
ännu svenska namn.

Henrik Wickström leder SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde
7.3.2022
SFP:s fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde valde gruppordförande jämte
vice ordförande för en ettårig period på sitt möte på söndag den 6 mars. Gruppen
valde Henrik Wickström till ordförande och Karin Cederlöf samt Nina af Hällström till
vice ordförande.
– Jag är ödmjukt tacksam för att få leda SFP-gruppen. SFP kommer att ha en viktig roll
i västra Nyland då det kommer till att servicen fungerar i hela området, från Hangö till
Esbo, på två språk. Vi har en bra bredd och sakkunskap i gruppen. Vi i SFP ser framemot
att samarbeta med de andra grupperna, säger Wickström.
– Det ska bli väldigt givande att få arbeta som gruppens vice ordförande! Jag är säker
på att vi kommer att få mycket gott till stånd under det kommande året. Man får gärna
vara i kontakt med oss, säger Cederlöf.
– Vi har nu en enastående möjlighet att lyfta svenskans ställning i hela västra Nyland.
Västra Nyland ska vara en människonära och tvåspråkig föregångare där alla får vård
och service i rätt tid på sitt eget modersmål. Det här kommer vår grupp att arbeta för,
säger af Hällström.
SFP har 12 representanter i Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige. Fullmäktige
har sitt första sammanträde på måndag den 7 mars.

Anni Dahlén koordinator för SFP i Nylands välfärdsområden 16.3.2022
Anni Dahlén har börjat som SFP:s koordinator i Nylands välfärdsområden. Dahlén
kommer att koordinera SFP:s verksamhet i landskapets fyra välfärdsområden; Västra
Nylands-, Mellersta Nylands-, Vanda och Kervo- och Östra Nylands välfärdsområde.
Dahlén har tidigare arbetat som riksdagsassistent för minister Thomas Blomqvist.
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– Jag ser fram emot att ansvara för koordineringen av SFP:s verksamhet i de nya
välfärdsområdena i Nyland. Arbetet med att bygga upp nya strukturer som i framtiden
ska trygga allas rätt till god vård och omsorg på svenska och finska har starta runt om
i Nyland. Detta arbete är mycket viktigt och kommer att vara avgörande med tanke på
vår framtid, säger Dahlén.
Dahlén inledde sitt arbete 14.3.

Hanna Lönnfors ställer upp för omval 24.3.2022
Hanna Lönnfors vill fortsätta leda Svenska folkpartiet i Nyland. Lönnfors valdes till
kretsordförande på kretsmötet 2021 och ställer upp för omval.
-

Efter ett mycket lyckat välfärdsområdesval är jag motiverad att fortsätta leda
kretsen mot nästa valseger. Målsättningen är att vinna tillbaka det fjärde
mandatet i riksdagsvalet 2023 och jag vill vara med och förverkliga det, säger
Lönnfors.

-

Jag vill gärna hinna besöka hela Nyland, också fysiskt. Det är något som tyvärr
har blivit på hälft på grund av coronapandemin, men nu då det lugnar sig ser
jag fram emot att röra mig mer på fältet i Nyland.

Lönnfors är fullmäktigeledamot i Borgå och i Östra Nylands välfärdsområde och arbetar
som ämneslärare och vice rektor i Sibbo.
Ordförande och kretsstyrelse väljs på SFP i Nylands kretsmöte tisdagen den 21 april i
Kyrkslätt.

Laura Fagerlund ny verksamhetsledare för SFP i Nyland 7.4.2022
Laura Fagerlund har utsetts till ny verksamhetsledare för SFP i Nyland. Som
verksamhetsledare ansvarar Fagerlund för över kretsens verksamhet och ekonomi.
Fagerlund har tidigare arbetat som verksamhetskoordinator i kretsen och efterträder
tidigare verksamhetsledare Jenny Vilén.
– Jag är otroligt inspirerad över att jag nu som verksamhetsledare får fortsätta utveckla
kretsen och driva framåt arbetet inför riksdagsvalet 2023. Riksdagsvalet är för kretsen
ett mycket viktigt val och målet är att återta det fjärde mandatet, säger Fagerlund.
Laura Fagerlund inleder sitt jobb 19.4.
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7. URVAL AV ANNONSER, KAMPANJER OCH INBJUDNINGAR
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