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Organ:  Ungdomsfullmäktige 

   

Tid:  2.6.2022 kl.16.00-17.50 

 

Plats:  T1, Vasa Centralsjukhuset 

 

Närvarande:   Adrian Roslund   medlem Pedersöre  - 

Alina Östergård   medlem Vasa - 

Anton Åkerman   medlem Närpes på plats i Teams 

Cecilia Huhtala   medlem Malax på plats i Teams 

Elvira Nyrönen,    medlem Jakobstad ordf på plats i Teams 

Fanny Sillanpää   medlem Kaskö- 

Emma Haglund    medlem Larsmo på plats i Teams 

Lucas Nystedt   medlem Nykarleby på plats i Teams 

Miranda Östman    medlem Vörå på plats i Teams 

                                         Nora Sandelin   medlem Korsholm på plats i Teams 

Jenni Peltokosk   medlem Laihela på plats i Teams 

Jesse Pihlaja   medlem Kristinestad vice ordf. på plats i 

Teams 

 

 

 

Frånvarande:  Adrian Roslund, Alina Östegård, Fanny Sillanpää 

Sakkunniga:  Pia-Maria Sjöström    Sektordirektör för barn, unga och familjer, på 

plats  

 

Övriga närvarande: Ella filppula, suppleant medlem Vasa på plats 

Föredragande: Suvi Einola Strategi-och utvecklingsdirektör på plats kl.16.00-17.00 

 

Sekreterare:  Tiia Krooks      Regional servicechef (Södra distriktet) på plats

 

 

Paragrafer:  - 

 

Protokollet undertecknat: Elektroniskt 

   

 

   

  Elvira Nyrönen Tiia Krooks 

15.6.2022  27.6.2022 

  Ordförande  Sekreterare 

 

 

Justerat:  Cecilia Huhtala  Emma Haglund 

17.6.2022  27.6.2022  

  

 

   

  ______________________ _______________________ 

  Förnamn Efternamn Förnamn Efternamn 
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Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

 

 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 
Hietalahdenkatu 2–4 65130 Vaasa 

kirjaamo@ovph.fi 

Organ: Ungdomsfullmäktige 

Tid: 02.06.2022 kl. 16.00 

Plats:  

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 9         Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet  

 

§ 10        Val av protokolljusterare 

 

§ 11      Sammanträdes arbetsordning 
 
§ 12       Strategiworkshop för ungdomsfullmäktige  
 
§ 14  Begäran om utlåtande av Kaskö munhälsovårdens fysiska placering  
 
§ 15       Struktur för samarbete inom elevvård och elevhälsa 
 
§ 16     Övriga ärenden 
 
§ 17  Mötets avslutande 
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Ungdomsfullmäktige   § 9-10  2.6.2022 

 

§ 9  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. 

 

Ungdomsfullmäktige: 

 

Ordförande öppnade sammanträdet och konstaterade det vara beslutfört. Dessutom 
beviljade medlemmarna Korsnäs medlem Amanda Åkersten närvaro- och yttranderätt vid 
sammanträdet.  

 

 

§ 10 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 Adrian Roslund och Cecilia Huhtala. 

 

Ungdomsfullmäktige: 

 

Till protokolljusterare valdes Emma Haglund och Cecilia Huhtala.  
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Ungdomsfullmäktige   § 11-13  2.6.2022 

 

 

§ 11  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. 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.  

  

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska  

ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om inte 

organet beslutar något annat. Om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer 

ett understött förslag kan organet med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende 

som inte nämns i kallelsen till sammanträde.  

 

Ungdomsfullmäktige: 

 

Godkände arbetsordningen enligt förslag.  
 

 

 

§ 12 Strategiworkshop för ungdomsfullmäktige 

 

Som en del av strategiarbetet för Österbottens välfärdsområde involveras de olika 

påverkansorganen via workshopar.  I Strategiworkshopen använder sig  gruppen av  

strategiverktyget must win  battles. Innehållet i verktyget presenteras på mötet.  

Förslag: Ungdomsfullmäktige diskuterar innehållet i strategiutkastet och ger vid behov  

förslag till förbättringar av innehållet. 

Workshopanvisningen samt presentation som bilaga. 

 

Ungdomsfullmäktige: 

 

Underlaget för Must win battles kompletterades med tillräckliga stödåtgärder för barn 
och familjer, smidig kontinuitet i vården oberoende av enhet, möjlighet att påverka och 
bli hörd samt befolkningens möjligheter att klara sig i alla situationer. Dessutom 
ändrades social- och hälsoundersökningshubben till social- och 
hälsoundersökningscenter.  
 

 

§ 13 Begäran om utlåtande gällande Kaskö munhälsovårds fysiska placering  

 

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Protokollsida  

5 (9)  

nr X/2022 

 

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 

Under våren 2022 har frågan om Kaskö munhälsovårdsenhets lämplighet som enskilt 

belägen verksamhetspunkt lyfts. Verksamheten har haltat på grund av personalfrånvaro 

(tandläkare deltid, ingen egen tandskötare eller munhygienist) och patienterna har 

styrts både till Närpes och Kristinestad. Ärendet har diskuterats inom munhälsovårdens  
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Ungdomsfullmäktige  § 13-14  2.6.2022 

 

ledning och även lyfts upp i utrymmesarbetsgruppen och ledningsgruppen. Kaskö 

munhälsovårdsenhet föreslås flytta till Närpes   

Motivering; 

- utrymme på enskild plats vilket medför ensamarbete. Munhälsovårdens enhet är helt 

skild från övriga social-och hälsovårdsverksamheten 

- personalrekrytering är svår sedan lång tid tillbaka (för närvarande ingen   tandskötare, 

men även övrig personal svår att rekrytera) 

- egen munhygienist saknas 

- inredning av nya utrymmen vid Kaskö social-och hälsocentral innebär 

tilläggskostnader 

 

 

- nya utrymmen för munhälsovården håller på att  färdigställas i Närpes 

- avstånd mellan Kaskö och Närpes är kort 

- redan nu finns behov av att sköta patienter i Kristinestad  eller Närpes under 

personalen frånvaro 

- munhälsovårdspersonalen i Kaskö är positiv till detta 

- ställningstagande från utrymmesarbetsgruppen är förenligt med förslaget 

Innan ärendet tas till beslut önskas ställningstagande från de instanser som berörs av 

förändringen, för att säkerställa att åtgärden inte försämrar servicen. 

I framtiden utreds även möjligheten att använda mobila enheter för exempelvis 

skolbarnens munhälsovårdsgranskningar. 

 

Förslag: ungdomsfullmäktige diskuterar ärendet och avger utlåtande  

 

Ungdomsfullmäktige: 

 

Ungdomsfullmäktige ansåg att alternativ 2 är det bästa sättet att trygga vården samt för 
att uppnå ekonomiska och produktionsmässiga fördelar, men poängterar ändå att det är 
viktigt att Kasköborna får ta ställning till detta ärende som berör dem.  

 

 

§ 14 Utseende av representanter till den regionala samarbetsgruppen för elevhälsa 

 

Sjöström Pia-Maria 

Sektionen för främjande av hälsa, välfärd och delaktighet 11.5.2022 § 8 

 När elevvårdstjänsterna enlig lag överförs till välfärdsområdena 1.1.23 planeras 

förändringar i lagen om elev- och studerandevård (RP 19/2022), bl.a. vad gäller 

elevhälsoplanerna och samarbete inom elevhälsan. 

Enigt förslaget ska utbildningsanordnaren utarbeta en elevhälsoplan för genomförandet 

av den samlade elevhälsan. Planen ska innehålla målen och de centrala principerna för 

att genomföra elevhälsan samt åtgärder för att genomföra och följa upp den. Därtill ska 

välfärdsområdena för varje fullmäktigeperiod ha en regional elevhälsoplan för 

ordnandet av de elevhälsotjänster som de ansvarar för. Planen grundar sig på de 

elevhälsoplaner som utarbetats av utbildningsanordnare inom välfärdsområdets 

område, ska fogas till den regionala planen för barn- och ungas välfärd och ska 

godkännas av välfärdsområdets fullmäktige. I den regionala elevhälsoplanen ska bland 

annat tas ställning till det totala behovet av elevhälsotjänster, hur elevhälsan ska 

utvecklas och principer för samarbetet mellan välfärdsområdet och 
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Ungdomsfullmäktige §14-15  2.6.2022 

  

utbildningsanordnarna för genomförandet av den samlade elevhälsan. Därtill ska 

tillgodoseendet av de studerandes språkliga rättigheter i elevhälsotjänsterna beaktas. 

För att bereda den regionala elevhälsoplanen ska välfärdsområdet tillsammans med 

kommunerna inom sitt område bilda en regional samarbetsgrupp för elevhälsa. 

Samarbetsgruppen ska också följa upp planen och samarbetet mellan olika aktörer 

med anslutning till elevhälsan. I samarbetsgruppen ska ingå representanter från 

välfärdsområdet och kommunernas bildningssektor, andra utbildningsanordnare, 

representanter för föräldrar eller vårdnadshavare till minderåriga och för de studerande, 

representanter för de anställda inom elevhälsan samt vid behov andra samarbetsparter. 

Inom ett tvåspråkigt välfärdsområde ska båda nationalspråken vara representerade. 

Inom Österbottens välfärdsområde har ett första förslag till organisering av elevvården 

och samarbetsgruppens sammansättning diskuterats med landskapets 

bildningsdirektörer och ledningen för elevvårdstjänsterna. Förslaget, som framgår ur 

bilagan, ska ännu bearbetas, målsättningen är att välfärdsområdet kan utse 

samarbetsgruppen innan sommaren för att kunna påbörja arbetet med den regionala 

elevvårdsplanen så att den kan godkännas innan årsskiftet. 

 

 

Sektordirektör, barn, unga och familjer Sjöström Pia-Maria föreslår: 

Sektionen diskuterar förslaget till struktur för samarbetet inom elevvården och 

godkänner   för sin del det preliminära förslaget till medlemmar i den regionala 

samarbetsgruppen. Efter vidare diskussion med bildningsdirektörerna och 

ungdomsfullmäktige kan smärre justeringar i sammansättningen ännu göras. Styrelsen 

fastställer gruppens sammansättning. 
 
Beslut: Sektionen för främjande och välbefinnande och hälsa samt delaktighet 

beslutade enligt beslutsförslaget. 

 

Ungdomsfullmäktige 2.6.2022 § 14 

Förslag: ungdomsfullmäktige diskuterar ärendet och utser 2 representanter till den 

regionala samarbetsgruppen för elevhälsa 

Bilaga: struktur för samarbete inom elevvård och elevhälsa inom Österbottens 

välfärdsområde  

 
 Ungdomsfullmäktige: 

 

Ungdomsfullmäktige omfattade förslaget och utsåg Elvira Nyrönen från Jakobstad och 
Jesse Pihlaja från Kristinestad till sina representanter i den regionala 
samarbetsgruppen för elevhälsa.  

 

 

 

§15 Övriga ärenden 

 

 Aktuellt från kommunerna. 

 

 Ungdomsfullmäktige: 

 

De närvarande kommunernas representanter berättade om aktuella ärenden i 
ungdomsfullmäktige.  
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Ungdomsfullmäktige § 16  2.6.2022 

 

 

 

§ 16 Mötets avslutande 

 

 Ordförande avslutade mötet 
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