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Organ:  Ungdomsfullmäktige, Österbottens välfärdsområde 

   

Tid:  8.11.2022 kl.18.00–19.20 

 

Plats:  Teams 

 

Närvarande:   Adrian Roslund medlem Pedersöre närvarande 

  Amanda Åkersted medlem Korsnäs närvarande 

  Anton Åkerman medlem Närpes - 

  Cecilia Huhtala  medlem Malax - 

  Elvira Nyrönen  medlem Jakobstad närvarande 

  Fanny Sillanpää medlem Kaskö - 

  Emma Haglund medlem Larsmo närvarande 

  Erica Åminne  medlem Kronoby - 

  Lucas Nystedt  medlem Nykarleby - 

  Miranda Östman medlem Vörå närvarande 

  Nora Sandelin  medlem Korsholm - 

  Jenni Peltokoski medlem Laihela närvarande 

  Ella Filppula   medlem Vasa närvarande 

  Jesse Pihlaja  medlem Kristinestad - 

   

Frånvarande:   

 

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

kl.18.00-19.20 

 

Övriga närvarande: Styrelsens fadderrepresentanter: 

  Carola Lithén närvarande kl.18.00-19.20 

  Päivi Karppi närvarande 18.00-19.20 

 

  Fullmäktiges fadderrepresentanter: 

  Jenny Ahlbäck närvarande kl.18.00-19.06 

  Lotta Alhonnoro närvarande kl.18.00-19.20 

  

Föredragande:  

   

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

kl.18.00-19.20 

 

Paragrafer:  25-32 

 

Protokollet undertecknat: Elektroniskt  

   

  23.11.2022  9.12.2022 

 

  Elvira Nyrönen                         Tiia Krooks 

  Ordförande  Sekreterare 
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Justerat:  Elektroniskt  

 

  27.11.2022  9.12.2022 

  ______________________ _______________________ 

  Emma Haglund Mirandra Östman 

 

   

 

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: 8.11.2022 kl.18.00 

Plats: Teams 

 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 25 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

§ 26 Val av protokolljusterare 

 

§ 27 Sammanträdets arbetsordning 

  

§ 28       Utlåtande  om Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan 
 
§ 29       Utlåtande om regional elevvårdsplan         
 
§ 30       Ungdomsfullmäktiges synlighet i sociala medier 
 
§ 31       Presentation av styrelsens och fullmäktiges faddermedlemmar 
 
 
§ 32       Övriga ärenden 
 
 
§ 33        Mötets avslutande 
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Ungdomsfullmäktige  §25-27  8.11.2022 

 

 

§ 25 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 öppnade mötet kl.18.00 och konstaterade de närvarande. 
Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 
beslutsfört. 

 

§ 26 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 Jesse Pihlaja och Adrian Roslund. 
 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Emma Haglund och Miranda Östman valdes till protokolljusterare. 

 

§ 27 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. 
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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  § 27-28  8.11.2022 
 
 
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: 
 
Ungdomsfullmäktige godkände arbetsordningen med följande ändringar. 
Ändringarna i § 29 samt samarbetsbegäran från Österbottens förbund behandlas 
under övriga ärenden.  

 
 
§ 28 Regional välfärdsberättelse och välfärdsplan för åren 2023-2025 
  

Ett utkast till den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen för åren 
2023-2023 har färdigställts. Syftet är att föra utkastet till välfärdsområdets 
styrelse och fullmäktige för godkännande. Den regionala välfärdsplanen ska 
godkännas en gång per fullmäktigeperiod, men en rapport över invånarnas 
hälsa och välbefinnande ska utarbetas årligen. 
 
Den regionala planen för främjandet av invånarnas välbefinnande och hälsa är 
ett obligatoriskt dokument i alla välfärdsområden. Planen ska bland annat 
innehålla information om vilka åtgärder som ska vidtas för att främja hälsan och 
välbefinnandet. De konkreta åtgärderna ska ofta vara av förebyggande 
karaktär, de ska alltså minska risken för sjukdomar och risken för en försämrad 
funktionsförmåga och livskvalitet. 
 
 
Förslag: Ungdomsfullmäktige ger ett utlåtande om välfärdsberättelsen och 
välfärdsplanen för åren 2023-2025.  

 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Ungdomsfullmäktige godkände det anslutna utkastet till den regionala 
välfärdsberättelse och välfärdsplan som utarbetats för åren 2023-2025. 
Ungdomsfullmäktige förde fram vikten av det förebyggande arbete som är riktat 
till unga och ansåg att den arbetsfördelning där varje skola har en egen 
ansvarsperson var synnerligen bra, men också det att arbetet ska genomföras 
med samma metoder på varje skola.  
Därutöver lyfte ungdomsfullmäktige fram ansvarsfördelningstabellen och det 
ansenliga ansvar som även kommunerna har i fråga om det arbete som syftar till 
att främja välbefinnandet.  
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Ungdomsfullmäktige  § 29-33   8.11.2022 
 

 

§ 29 Regional elevvårdsplan  

Arbetet med den regionala elevvårdsplan pågår som bäst ock ska, då den är 
klar till sektionen för främjande av hälsa – och välfärd, styrelsen och 
fullmäktige. Den regionala elevvårdsplanen styr och stöder främjandet och 
upprätthållandet av en god fysisk och psykisk hälsa och det sociala 
välbefinnandet och den verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. 

Den regionala elevvårdsplanen har upprättats i samarbete mellan olika aktörer 
inom Österbottens välfärdsområde och kommunerna i Österbotten. Den 
regionala styrgruppen för elevvården har ansvarat för förverkligandet av 
elevvårdsplanen. 
 

 
Förslag: Ungdomsfullmäktige diskuterar utkastet till elevvårdsplanen för åren 
2023-2025. 
 
Ungdomsfullmäktige: 
 
Ungdomsfullmäktige fick ta del av utkastet till elevvårdsplan som upprättats för 
åren 2023–2025 av den regionala samarbetsgruppen. Ungdomsfullmäktige 
betonade vikten av planen och föreslog att åtgärdsprogrammet för uppföljningen 
av skolfrånvaron ska tas i bruk i regionen för att man i ett så tidigt skede som 
möjligt ska kunna ingripa i skolfrånvaron.  
 
 

§ 30 Ungdomsfullmäktiges synlighet i sociala medier 

Ungdomsfullmäktige har lyft fram synligheten på de sociala medierna. En 
diskussion har förts om öppnandet av ett konto på Facebook och Instagram, 
och ungdomsfullmäktige är villigt att skapa innehåll för dessa konton.  

Välfärdsområdets kommunikationsenhet håller som bäst på att bygga upp en 
kanalplan för de sociala medierna. Planen berör hela välfärdsområdet och 
färdigställs i början av år 2023. Syftet är att planera en kanalhelhet utgående 
från målgrupperna/servicehelheterna. I planen tas också de unga och de ungas 
möjligheter till delaktighet i beaktande. När kanalhelheten byggs upp tar man i 
beaktande att personal från olika håll inom organisationen deltar i planeringen 
av innehållet och uppdateringen av kanalerna. Anvisningar och linjedragningar 
för startandet av nya kanaler skapas.  
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Förslag: Ärendet återupptas i början av året, när kanalplanen för de sociala 
medierna är färdig. Fram till dess kan ungdomsfullmäktiges ansvariga 
tjänsteinnehavare ta kontakt med kommunikationsenheten i 
kommunikationsärenden. 

Ungdomsfullmäktige: 
 

Ungdomsfullmäktige beslutade återkomma till ärendet i början av året. 
Då ska anställda från välfärdsområdets kommunikation kallas till 
sammanträdet för att redogöra för ibruktagandet av en kanal på de 
sociala medierna men också för ungdomsfullmäktiges möjligheter att 
skapa innehåll för de sociala medierna. 

 
§ 31 Presentation av styrelsens och fullmäktiges faddermedlemmar 
 
  

 Nya styrelsen och nya fullmäktige har utsett fadderledamöter för 
ungdomsfullmäktige. Päivi Karppi och Carola Lithén är styrelsens 
fadderledamöter medan Jenni Ahlbäck och Lotta Alhonnoro är fullmäktiges 
fadderledamöter. Fadderledamöterna presenterar sig på möte.  

 
 Ungdomsfullmäktige: 
 
 

Styrelsens och fullmäktiges faddermedlemmar presenterade sig och deras 
kontaktuppgifter gavs till ungdomsfullmäktige för kännedom. 
Faddermedlemmarna berättade att de fungerar som ungdomarnas kanal och 
hjälper att föra fram olika ärenden samt erbjuder handledning och stöd i hur 
ärenden kan föras fram. 

 
 
§ 32 Övriga ärenden 
 

Irina Nori från Österbottens förbund har skickat en begäran till 
ungdomsfullmäktige där ungdomsfullmäktige begärs ingå ett partnerskap för att 
samarbeta med jämställdhetsgruppen och främja ungdomarnas möjligheter att 
påverka de uppgifter som ska genomföras tillsammans, t.ex. genom att delta i 
en valpanel. 

  
 Ungdomsfullmäktige: 
 

Ungdomsfullmäktige ska bjuda in Irina Nori till nästa sammanträde för att berätta 
mer om samarbetet. 

 
 
§ 33 Mötets avslutande 
 
 Ordförande avslutade mötet kl. kl.19.20.  
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