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Närvarande:   
 

 Ordinarie medlemmar i ungdomsfullmäktige:  
 Abudu Aisha 

 Badoi Cristina        

 Eriksson Melinda   §101-111 

 Hattara Eero 

 Kairisto Kaarlo 

 Laakso Ronja  §113-117 

 Lindroos Milla 

 Luukkaa Lulu 

 Moulani Shilan 

 Mäkelä Johannes 

 Oliveros De Nordenflicht Samuel 

 Silkina Vladislava 

 Suvanto Valtteri 

 Tikkanen Janne 

 Tuominen Aapo  §103-117 

 Tähtinen Timo 

 Vierjoki Amanda        

 
    

 
 
 

 Suppleanter i ungdomsfullmäktige:   

 Suppleanterna presenteras i röstordning.   

 Savolainen Anna  §103-117 

 Pesonen Nella 

 Rantanen Viivi-Maria      

  

 
 

Övriga deltagare:   
 

 Ungdomssekreterare Mirja Teräs    
 Projektchef Emil Kusnetsoff 
 Faddrar för ungdomsfullmäktige Sara Koiranen och Viivu Seila  
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Föredragningslista:   
 

§101 Mötets öppnande, laglighet och beslutsförhet   

§102 Val av protokolljusterare och rösträknare  

§103 Projektet Minskning av skolsegregationen i Åbo 

§104 Utnämning av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant i 

påverkansgruppen för unga på landskapsnivå 

§105 Utnämning av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant till den 

regionala kollektivtrafiknämnden (Föli-nämnden) 

§106 Plan för hur ungdomsfullmäktiges och beslutsfattarnas diskussionsdag 

framskrider 

§107 Ungdomsfullmäktiges motionsrätt till stadsfullmäktige 

§108 Tätare växelverkan mellan ungdomsfullmäktige och ungdomstjänsterna och 

ungdomsnämnden 

§109 Uteslutning av medlemmar i ungdomsfullmäktige 

§110 Planer 

§111 Arbetsgruppernas ärenden 

§112 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden 

§113 Motioner och ställningstaganden    

§114 Övriga ärenden   

§115 Anmälningsärenden  

§116 Nästa möte    

§117 Mötet avslutas 
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§101 Mötets öppnande, lagenlighet och beslutsförhet    

    
Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom att sända en kallelse till de 

valda medlemmarna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige på behörigt sätt. 

Ungdomsfullmäktiges möte är beslutsfört om minst 1/3 av de mötesrepresentanter 

som nämns i möteskallelsen är närvarande.    

    

Förslag Mötet konstateras vara lagenligt och beslutfört.   
 

Beslut  Mötet öppnades kl. 17.00 och mötet konstaterades vara lagenligt och 
beslutsfört. 

   

§102 Val av protokolljusterare och rösträknare    

    
För mötet väljs två protokolljusterare, som vid behov också fungerar som 

rösträknare.   

 

Förslag Protokolljusterare/rösträknare för protokollet väljs.   
 

Beslut Eero Hattara och Samuel Oliveros de Nordenflicht valdes till 
protokolljusterare/rösträknare. 

 
 

§103 Projektet Minskning av skolsegregationen i Åbo 
 
Förslag Projektchef Emil Kusnetsoff presenterar för ungdomsfullmäktige ett 

projekt som syftar till att minska skolsegregationen. 

 

Beslut Projektchef Emil Kusnetsoff presenterade ett projekt som syftar till att 

minska skolsegregationen och det fördes djupa diskussioner. 

 

 

§104 Utnämning av Åbo ungdomsfullmäktiges representant och 
suppleant i påverkansgruppen på landskapsnivå 
 
Förslag En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige utses till 

påverkansgruppen för unga i landskapet. 

 

Beslut Beslutsärendepunkten flyttades till nästa möte. 
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§105 Utnämning av ungdomsfullmäktiges representant och suppleant 
till kollektivtrafiknämnden (Föli-nämnden) 
 
Förslag  En representant och suppleant för ungdomsfullmäktige utses till den 

regionala kollektivtrafiknämnden. 

 

Beslut  Flera kandidater ställdes upp och därför förrättades val där rösterna 

fördelades enligt följande: Milla Lindroos 13, Timo Tähtinen 5, Aapo 

Tuominen 3. Därmed valdes Milla Lindroos och Timo Tähtinen till 

representanter för ungdomsfullmäktiges arbetsgrupp för  den 

regionala kollektivtrafiken. 

 

§106 Plan för hur ungdomsfullmäktiges och beslutsfattarnas 
diskussionsdag framskrider 
 
Förslag  Plan för hur diskussionsdagen ska framskrida gås igenom och beslut 

fattas om hur de ärenden som räknas upp i planen ska främjas. 

 

Beslut   Planen gicks igenom och en arbetsgrupp skapades som fortsätter att 

planera och ordna diskussionsdagen. 

 

  §107 Ungdomsfullmäktiges motionsrätt till stadsfullmäktige 
  
Förslag  De flesta ungdomsfullmäktigen har motionsrätt till stadsfullmäktige. 

Presidiet presenterar ett initiativ i ärendet som godkänns av 

ungdomsfullmäktige. 

 

Beslut   Ungdomsfullmäktige godkände det initiativ som presidiet 

presenterade och gav fullmakt att gå vidare i ärendet. 

 

§108 Tätare växelverkan mellan ungdomsfullmäktige och 

ungdomstjänsterna och ungdomsnämnden 
  

Förslag  Ungdomstjänsterna och ungdomsnämnden önskar närmare 

växelverkan med ungdomsfullmäktige. Man funderar på med 

vilka metoder detta kunde främjas och vilka frågor 

ungdomsfullmäktige skulle vilja diskutera med 

ungdomstjänsterna och ungdomsnämnden. 

 

Beslut Det föreslogs att man skapar en arbetsgrupp för att intensifiera samarbetet 

mellan ungdomsfullmäktige och ungdomsnämnden. Arbetsgruppen skulle 

ordna månatliga möten. 

 Möten är till exempel kaffestunder med ungdomsfullmäktiges medlemmar. 
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          Mötestid  24.8.2022            Paragraf §109-§112  

 

 

§109 Uteslutning av medlemmar i ungdomsfullmäktige 
  

Förslag  Ungdomsfullmäktiges medlemmar Basam Basiem, Hussein 

Haidari och Hanife Öztürk utesluts då de inte har deltagit i 

ungdomsfullmäktiges möten och anmält sin frånvaro. Enligt 

ungdomsfullmäktiges stadgar kan en medlem uteslutas om 

hen är frånvarande från möten tre gånger. 

 

Beslut  Man beslöt att utesluta de föreslagna medlemmarna, suppleanterna Anna 

Savolainen och Vilppu Saarinen blir ordinarie medlemmar. 

 

§110 Planer 

 
Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid behov  

samt eventuella utlåtanden dryftas. 

  

Förslag    Planerna gås igenom 

 

Beslut Inga planer 

 

 

§111 Arbetsgruppernas ärenden 

 
De interna arbetsgruppernas ärenden gås igenom och beslut om vilka arbetsgrupper som ska 

utveckla/föra dem vidare fattas. 

 

Förslag  Arbetsgruppernas ärenden gås igenom  

 

Beslut   Arbetsgruppernas ärenden behandlades. 

 

§112 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas 

ärenden 

 

Representanter för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort till ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena. 

 

Förslag    Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gås igenom. 

 

              Beslut           Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden gicks igenom   
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§113 Motioner och ställningstaganden 

 

Förslag Motioner och ställningstaganden presenteras kortfattat. Dessutom fattas beslut 
om vilka arbetsgrupper som ska behandla dem vidare.   

 

Beslut Inga motioner eller ställningstaganden har skickats till 

ungdomsfullmäktige. 

 

 

114 § Övriga ärenden 

 
 
Förslag Övriga ärenden som lagts fram behandlas  

 
 
Beslut Ungdomsfullmäktiges medlemmar har under sommaren deltagit i  
 internationella evenemang som de berättade om. Övriga ärenden

 behandlades. 
  

  

§115 Anmälningsärenden 

 
 

• Åbo Pride 27.8 
• Ungdomsfullmäktiges utomhusbio 9.9. kl. 21 
• Ungdomsfullmäktiges besök i riksdagen 11.10 

 

 
 
§116 Nästa möte 
  
Nästa möte hålls 28.9.2022 kl. 17 i fullmäktigesalen i stadshuset, om inget annat 

meddelas. 

 
 
§117 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutades kl. 19.51. 


