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Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Organ:  Ungdomsfullmäktige, Österbottens Välfärdssamkommun 
 
Tid:  2.5.2022 kl 16.00-18.04 
 
Plats:  Örnen Y 3.våning, Vasa centralsjukhus 
 
Närvarande:                        Adrian Roslund, medlem Pedersöre - 
                                         Alina Östergård, medlem Vasa på plats 

Anton Åkerman, medlem Närpes på plats 
Cecilia Huhtala, medlem Malax på plats 
Elvira Nyrönen, medlem Jakobstad på plats 
Fanny Sillanpää, medlem Kaskö - 
Emma Haglund, medlem Larsmo på plats 
Lucas Nystedt, medlem Nykarleby på plats 
Miranda Östman, medlem Vörå - 

                                         Nora Sandelin, medlem Korsholm - 
Jenni Peltokoski, medlem Laihia på plats 
Jesse Pihlaja, medlem Kristinestad på plats 
 
 
 
 
 
 

Frånvarande:                    Adrian Roslund, Fanny Sillanpää, Miranda Östman, Nora Sandelin 
 
Sakkunniga:                      Pia-Maria Sjöström, sektordirektör Barn, unga och familjer ordf. § 1-3 
 
Övriga närvarande:  
 
Föredragande:  
 
Sekreterare:                     Tiia Krooks Regional servicechef (södra distriktet)                                               
                                                                     
 
Paragrafer:  1-8 
 
Protokollet undertecknat:      Godkänd och undertecknat           Godkänd och undertecknat 
                                               9.5.2022                                        10.5.2022 

  Pia-Maria Sjöström                         Tiia Krooks    
  Ordförande                            Sekreterare 
   
                                             Godkänd och undertecknat 4.5.2022 

Elvira Nyrönen 
  Ordförande 
 
Justerat:                         Alina Östergård                           Anton Åkerman 

                                            Godkänd och undertecknat         Godkänd och undertecknat  
                                            10.5.2022                                    10.5.2022 
   

 

  ______________________ _______________________ 
   
 
Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  
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  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 
 
 
Organ: Ungdomsfullmäktige, Österbottens Välfärdssamkommun 
Tid: 2.5.2022 kl 16.00-18.04 
Plats: T1 Vasa centralsjukhus 
 
Ärendeförteckning 
 
Paragraf Ärende                   Sida 
 
§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet   3 

§ 2 Presentation av medlemmar     3 

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande    3 

§ 4 Val av protokolljusterare     4 

§ 5 Sammanträdets arbetsordning    4 

§ 6 Ungdomsfullmäktiges syfte och uppgifter                         4 

§ 7 Övriga ärenden     5 

§ 8 Mötets avslutande     5 
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Ungdomsfullmäktige § 1-3   2.5.2022 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 
Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar organen om 
tid och plats för sina sammanträden. 
 
Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller 
hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de 
ärenden som ska behandlas. 
 
Enligt 96 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera 
vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 
 
Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av 
ledamöterna är närvarande. 
 
Som ordförande fungerar sektordirektör Pia-Maria Sjöström § 1-3. Ordförande öppnar sammanträdet. 
 
Ordförande Pia Maria Sjöström  öppnade mötet kl.16.30 efter en gemensamt samling med andra råden 
som började kl.16.00. Ordförande konstaterade mötet lagligt sammankallad och beslutsfört.  

 
 

§ 2  Presentation av medlemmar 

Presentation av medlemmar från kommunerna samt sakkunniga. 
 
  

 
 

§ 3 Val av ordförande och vice ordförande 

 
Ingen har på förhand meddelat intresse att fungera som ordförande eller vice ordförande. 
 
Under mötet föreslås Jesse Pihlaja som ordförande samt Elvira Nyrönen visade intresse för uppgiften.  
 
 
 
 
 
 

 
                   Ungdomsfulmäktige: 

 
              Ungdomsfullmäktige beslutar göra en öppen röstning gällande valet av ordförande. Jesse   
Pihlaja från Kristinestad får 2 röster och Elvira Nyrönen Från Jakobstad får 6 röster. Elvira      Nyrönen blir 
vald som ordförande och Jesse Pihlaja som vice ordförande.  
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Ungdomsfullmäktige § 4-6   2.5.2022 

 

§ 4 Val av protokolljusterare 

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet 
på det sätt som organet beslutat. 
 
Protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 
 
Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Alina Östergård och Anton Åkerman. 
 

 Ungdomsfullmäktige: 
 
Godkände förslaget.  

 
     

§ 5 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska kallelsen till 
sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. Eftersom 
val av ordförande för Ungdomsfullmäktige görs på första mötet, har kallelsen till mötet den 2.5.2022 gjorts 
av Pia-Maria Sjöström. I kallelsen ska anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska 
behandlas. 
 
Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till 
organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda skäl 
förhindrar detta. 

 
 Ungdomsfullmäktige: 
 
 Godkände förslaget. 
  

 

§ 6 Ungdomsfullmäktiges syfte och uppgifter 

Verksamhetsstadgor      BILAGA § 6 
 
Diskussion.  

 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Ungdomsfullmäktige fick materialet om verksamhetstadgor till kännedom. Ungdomsfullmäktige föreslå att 
möten hålls i en hybrid-model på grund av långa avstånd. Dessutom anses att det behövs mera möten 
än 2-4 möten per år för att vara tillräckligt delaktig i processerna.  

 
 
Ungdomsfullmäktige § 7-8   2.5.2022 
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§ 7 Övriga ärenden 

Aktuellt från kommunerna.  
 
Alina Östergård föreslå att Välfärdsområdets ungdomsfullmäktiges representant skulle behöva få tal-och 
närvarorätt till Välfärdsområdets styrelse- samt fullmäktigemöten.  
 
Ungdomsfullmäktige diskuterar om möjligheten att ha fadderledamöter i styrelsen samt i fullmäktige.  
 
Sektordirektör Pia-Maria Sjöström visar en presentation gällande situation bild och servicestruktur inom 
barn-och familjetjänster. Presentation innehåll en Mentimeter fråga: Vilka tre saker är det viktigaste att vi 
satsar på? 

 
 
                     Ungdomsfulmäktige: 

  
Ungdomsfullmäktige beslutar att föreslå åt styrelsen samt fullmäktige att representanter från 
ungdomsfullmäktige skulle få tal-och närvarorätt till deras möten. 
 
Ungdomsfullmäktige beslutar att föreslå åt styrelsen och fullmäktige att de utse ungdomsfullmäktiges 
fadderledamöter på båda språken. 
 
Pia-Maria Sjöströms material om situationbild samt servicetruktur kom till kännedom åt 
ungdomsfullmäktige. 

 
    
 

§ 8 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 

 Mötet avslutades kl.18.04. 
 
  
 


