
Protokollsida  

1 (8)  

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 

Organ:  Ungdomsfullmäktige, Österbottens välfärdsområde 

   

Tid:  19.9.2022,kl.16.15-18.48 

 

Plats:  Tranan Y 3.06, 3:e våningen samt Teams 

 

Närvarande:   Adrian Roslund medlem Pedersöre närvarande Teams 

  Amanda Åkersted medlem Korsnäs närvarande Teams 

  Anton Åkerman medlem Närpes närvarande Teams 

  Cecilia Huhtala  medlem Malax - 

  Elvira Nyrönen  medlem Jakobstad närvarande  

   Teams                 

  Fanny Sillanpää medlem Kaskö - 

  Emma Haglund medlem Larsmo närvarande 

  Erica Åminne  medlem Kronoby - 

  Lucas Nystedt  medlem Nykarleby - 

  Miranda Östman medlem Vörå - 

  Nora Sandelin  medlem Korsholm- 

  Jenni Peltokoski medlem Laihela närvarande 

  Ella Filppula   medlem Vasa närvarande Teams 

  Jesse Pihlaja  medlem Kristinestad närvarande Teams 

   

 

Frånvarande:  Cecilia Huhtala, Fanny Sillanpää, Lucas Nystedt, Miranda Östman, Nora 

Sandelin, Erica Åminne 

 

Sakkunniga:  Pia-Maria Sjöström, sektordirektör för barn, unga och familjer närvarande 

kl.16.15-18.48 

 

Övriga närvarande: Styrelsens fadderledamöter: Jenni Ahlbäck (istället för Carola Lithén) 

Närvarande kl.16.15-18.48 

  Päivi Karppi, Närvarande kl.16.15-18.48 

   

 

Föredragande: Satu Hautala, Verksamhetsområdesdirektör kund-och resurscenter 

Närvarande kl.16.15-17.45 

  Elisabeth Sjöberg ,Koordinerande serviceförman,  kund och resurscenter 

närvarande 16.15-17.45 

  Jenni Lehtinen, Avdelningsskötare digital kund-och resurscenter 

närvarande kl.16.15-17.45 

  Jim Ericksson, Chef för främjande av hälsa och välfärd, kontaktytor 

närvarande 16.15-17.45 

   

   

 

Sekreterare:  Tiia Krooks, Regional servicechef  (södra området) närvarande 16.15-

18.48 

 

Paragrafer:  17-24 

 

Protokollet undertecknat: Elektronisk 
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  26.9.2022  26.9.2022 

  Elvira Nyrönen                         Tiia Krooks 

  Ordförande  Sekreterare 

 

 

Justerat:  Plats och tid:  Plats och tid: 

 

  Elektronisk  Elektronisk  s 

 

  29.9.2022  29.9.2022 

  Ella Filppula  Jenni Peltokoski 

  

__________ _______________________ 

    

   

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 

 

 

NOTERA! Lägg slutligen till nödvändig kontaktinformation i den tillgängliga dokumentmallen, eftersom 

skärmläsarna inte läser adressinformationen i sidfoten. 

 

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 
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Organ: Ungdomsfullmäktige, Österbottens välfärdsområde 

Tid: 19.9.2022 kl.16.15 

Plats: Tranan Y 3.06, 3:e våningen samt Teams 

 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 17 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

§ 18 Val av protokolljusterare 

 

§ 19 Sammanträdets arbetsordning 

  

§ 20         Digitalt kundservicecenter samt telefonväxel 
 
 
§ 21         Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan 
 
 
§ 22         Servicestrategi för Österbottens välfärdsområde 2023-25 
 
 
§ 23         Övriga ärenden 
 
 
§ 24         Mötets avslutande 
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Ungdomsfullmäktige  § 17-19  19.9.2022 

 

§ 17 Sammanträdes öppnas- laglighet och beslutförhet 

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. Ordförande öppnar mötet. 
 
Ordförande öppnade sammanträdet kl.16.30 och konstaterade de närvarande.  
Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 
beslutsfört. 

 

§ 18 Val av protokolljusterade 

 
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 Fanny Sillanpää och Lucas Nystedt. 
 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Jenni Peltokoski och Ella Filppula valdes till protokolljusterare. 

 

§ 19 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 98 § 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.  
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Ungdomsfullmäktige  § 20-21  19.9.2022 
 
 
§ 20 Digitalt kundservicecenter samt telefonväxel 
 

Presentation av välfärdsområdets telefontjänster; Digitalt kundservicecenter 
och Telefonväxel (bilaga). Kommentarer om förslag och idéer till 
utvecklingsarbete önskas av påverkansorganen. Presentationen som bilaga.  
 
Förslag: Diskussion om eventuella förslag och idéer. Antecknas till kännedom. 
 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Ungdomsfullmäktige antecknade redogörelsen för det digitala 
kunderservicecentret samt telefonväxeln för kännedom. Ungdomsfullmäktige 
föreslog att mentalvårdstjänster ska kunna bokas elektroniskt samt att kunder 
digitalt ska kunna ta kontakt 24/7. 
 
I frågan om telefonväxelns skyldighet att ge uppgifter om kunder och var de finns 
var man av två åsikter. Å ena sidan ansåg ungdomsfullmäktige att telefonväxeln 
med tanke på anhöriga borde berätta var kunden finns och å andra sidan var 
man av den åsikten att kunden själv har rätt att besluta om någon ska upplysas, 
varför telefonväxeln inte borde ge några lokaliseringsuppgifter.  
 
Ungdomsfullmäktige ansåg att kunden bör kunna lämna en begäran om 
återuppringning till en sakkunnig i stället för att kunden måste ringa på nytt och i 
flera omgångar försöka nå en sakkunniga som är svår att få tag i.  
 
 
 

§ 21 Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan 
 
 Beredning: 
  Jim Ericksson, Chef för främjande av hälsa och välfärd, kontaktytor 
 

Ungdomsfullmäktige får i detta ärende information om arbetet med 
välfärdsområdets första välfärdsberättelse och 
välfärdsplan.  Välfärdsberättelsen och välfärdsplanen är lagstadgade planer för 
ett välfärdsområde och de ingår i samma dokument. I denna presentation ligger 
betoningen på plan-delen. 
 
Den regionala planen för främjande av invånarnas välfärd och hälsa är ett 
obligatoriskt dokument för varje välfärdsområde. Planen ska bland annat 
innehålla uppgifter om vilken verksamhet som ska bedrivas för att främja hälsa 
och välfärd. Olika åtgärder kan riktas  åt olika befolkningssegment, till exempel 
barn och unga, arbetsföra, äldre, arbetslösa, invandrare osv. De konkreta 
åtgärderna är av förebyggande karaktär, det vill säga de ska minska risken 
för allvarligare problem såsom sjukdomar, försämrad 
funktionsförmåga och försämrad livskvalitet. Förutom välfärdsområdena 
har kommunerna, tredje sektorn och andra myndigheter viktiga roller i det 
välfärdsfrämjande arbetet. 
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Ungdomsfullmäktige  § 22-24  19.9.2022 
 

Den regionala välfärdsplanen ska godkännas en gång per fullmäktigeperiod 
(vart fjärde år) men varje år ska en rapport göras om invånarna hälsa och 
välfärd. För att något så när kunna mäta invånarnas hälsa och välfärd används 
statistiska uppgifter om befolkningens levnadsvanor, förekomsten av 
sjukdomar, användningen av service och andra indikatorer som säger något om 
hälsan och välfärden. Dessa uppgifter hjälper till att förstå vilka förebyggande 
åtgärder som behövs. Det behövs även kommunikation mellan 
välfärdsområdet, kommunerna, tredje sektorn och andra myndigheter för att få 
en bra uppföljning av befolkningens tillstånd.  
 
I utkastet till den första välfärdsplanen för Österbottens välfärdsområde finns 
ett antal åtgärdshelheter för barn, unga och barnfamiljer. 
Åtgärderna fördes fram under hösten 2021 vid träffar mellan välfärdsområdets, 
kommunernas och tredje sektorns representanter. Olika professioner (vårdare, 
lärare, socialarbetare, verksamhetsledare m.fl.) var med.    

 
 

Bilaga:  
 

Innehåll i välfärdsplanen  
 
Förslag: Diskussion om den regionala välfärdsplanen 
 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Ungdomsfullmäktige fick en redogörelse för innehållet i välfärdsberättelsen och 
välfärdsplanen samt för hur arbetet med planerna tidsmässigt kommer att 
framskrida.  
 
 

§ 22 Servicestrategi för Österbottens välfärdsområde 2023-25 

 Beredning: sektordirektör Pia-Maria Sjöström 

Enligt 11 § i lagen om ordnande av social och hälsovården (612/2021), ska 
välfärdsområdet för planeringen och styrningen av sin ekonomi och sin 
verksamhet som en del av sin välfärdsområdesstrategi utarbeta en 
servicestrategi för social- och hälsovården. Planen ska vara offentlig. I 
servicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga målen för den 
social- och hälsovård som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar. I 
strategin sätter välfärdsområdet dessutom upp mål för hur social- och 
hälsovårdstjänsterna tillhandahålls med beaktande av behoven hos invånarna i 
välfärdsområdet, de lokala förhållandena, tillgången till tjänster och tjänsternas 
tillgänglighet samt kostnadsnyttoeffektiviteten. 

Välfärdsområdets invånare och tjänsteanvändare ska ha möjlighet att delta i 
och påverka utarbetandet av servicestrategin. Servicestrategin ligger till grund 
för välfärdsområdets verksamhetsplanering och ekonomiplan.  
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Ungdomsfullmäktige  §23-24  19.9.2022 

Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde godkände 
16.12.2021 (§ 111) servicestrategi för samkommunen och denna ligger till 
grund för välfärdsområdets förslag till servicestrategi. 

Bilaga: Utkast till servicestrategin 

Förslag: Ungdomsfullmäktige diskuterar och godkänner för sin del förslaget till 
servicestrategi för Österbottens välfärdsområde. 

Ungdomsfullmäktige: 

Ungdomsfullmäktige godkände servicestrategin för egen del och konstaterade 
att strategin i omfattande grad motsvarar befolkningens behov. 

 
§ 23 Övriga ärende 
 

Pia-Maria Sjöström gav en kort redogörelse för Österbottens välfärdsområdes 
verksamhet. Servicestrategin är nu klar och beredningen av 
flerproducentmodellen framskrider, såsom exempelvis tillhandahållandet av 
tjänster med hjälp av servicesedlar. En regional elevvårdsplan färdigställs i 
november. Kommunbesök ska enligt planerna genomföras i januari. Dessutom 
för man diskussioner om olika sätt att träffa unga, såsom om besök på skolor. 
Ungdomsfullmäktige ansåg att lektionerna i hälsolära också kunde vara ett bra 
alternativ, eftersom tidtabellerna för kurserna i samhällslära är strama. 
Ungdomsfullmäktige lyfte upp synligheten på de sociala medierna. En diskussion 
ska föras om öppnandet av ett konto på Facebook och Instagram, och 
ungdomsfullmäktige anmälde sig vara villigt att skapa innehåll för dessa konton. 
Pia-Maria Sjöström lovade kontakta kommunikationsdirektör Petra Fager i 
ärendet. 
Nya styrelsen och nya fullmäktige har utsett fadderledamöter för 
ungdomsfullmäktige. Päivi Karppi och Carola Lithén är styrelsens 
fadderledamöter och Jenni Ahlbäck och Lotta Alhonnoro är fullmäktiges 
fadderledamöter. Fadderledamöterna presenterar sig på nästa möte.  
Dessutom upplystes ungdomsfullmäktige om att man som bäst bereder ett 
ärende om att alla under 25 år ska få gratis preventivmedel.  
Följande möte ska hållas 8.11.2022 kl.18.00 på distans via TEAMS. 

  
 Ungdomsfullmäktige: 
 
 
 
 
§ 24 Mötets avslutande 
 
 Ordförande avslutade mötet. 
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