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Nhi Pham    Rösträtt §76-87  
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Åbo stad    Mötesdatum   Paragraf 

Ungdomsfullmäktige 6.5.2020    § 74-76 
 

 

§ 74 Mötets öppnande, laglighet och beslutförhet  
 

Ungdomsfullmäktige har sammankallats lagenligt genom en kallelse som på behörigt 

sätt har skickats till ledamöterna och suppleanterna i ungdomsfullmäktige. 

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

som nämns i möteskallelsen är närvarande.  

  

Förslag  Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

Beslut  Mötet öppnades 17.00 och konstaterades vara lagligt och beslutfört. 

 

§ 75 Val av protokolljusterare och rösträknare  
 

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

rösträknare. 

 

Förslag Protokolljusterare och rösträknare väljs. 

 

Beslut  Sisu Korpinen och Salli Lindén valdes till protokolljusterare och 

rösträknare. 

 

§ 76 Introduktion i planläggningsprocessen 
 

Planläggningschefen, Paula Keskikastari, berättar för ungdomsfullmäktige, hur man 

läser detaljplaner och vad man bör lägga märke till i en detaljplan. 

 

Förslag  Paula Keskikastari ger en handledning i planerna. 

 

Beslut Enligt förslaget.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Åbo stad    Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige  6.5.2020    § 77 
 

 

§ 77 Förslag till stadsstyrelsens verksamhetssätt när en 

medlem i ungdomsfullmäktige avgår 
 

I samband med att ungdomsfullmäktiges valsätt ändrades beaktades inte 

tillvägagångssättet när en medlem avgår. Förfarandet preciseras i den proposition 

som sänds till stadsstyrelsen. Efter att SS har godkänt framställningen antecknas 

ärendet i ungdomsfullmäktiges stadgar. Ungdomsfullmäktige går igenom och 

godkänner propositionstexten. Presidiet föreslår följande förfarande då en medlem 

avgår: När en ordinarie medlem av ungdomsfullmäktige avgår från 

ungdomsfullmäktige blir den i ordningen första suppleanten ordinarie medlem. 

Eftersom det finns flera ersättare (10 suppleanter under mandatperioden 2020–

2021) väljs ingen ny suppleant i stället för den som blivit ordinarie medlem.  

 

 

Förslag  Propositionens text godkänns. 

 

Beslut  Beslut om att godkänna ungdomsfullmäktigeledamot Eetu Raunios 

ändringsförslag vid situationer där en medlem avgår: När en ordinarie 

medlem av ungdomsfullmäktige avgår från ungdomsfullmäktige blir den 

i ordningen första suppleanten ordinarie medlem. Vi utreder om det är 

möjligt att bjuda in personer som inte blev valda i valet att delta i 

verksamheten, med iakttagande av valstandarderna, dvs. den som 

skulle ha blivit vald näst nu väljs till tionde suppleant. Då lyder 

som följer: Suppleanterna stiger naturligtvis på listan i ordningen 10->1 

och den sista, dvs. tionde platsen, (där en medlem avgår blir en plats 

ledig) erbjuds den som näst skulle ha valts till suppleant.  

Om personen inte vill delta i verksamheten som suppleant, erbjuds 

platsen till nästa i ordningen tills platsen har tillsatts. Vid senare 

avgångar fortsätter man framåt från den valda personen. På så sätt 

möjliggörs en omfattande representation i ungdomsfullmäktige och 

man ger möjligheter till de som inte blev valda.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Åbo stad    Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige  6.5.2020    § 78-80 
 

 

§ 78 Organisering av höstens utomhusfilm 
 

Åbo ungdomsfullmäktiges, Åbo bokcafés och Åbo Filmklubbs gemensamma 

utomhusfilmsevenemang ordnas varje år. Evenemanget planeras till hösten. 

 

Förslag  Förberedelserna diskuteras. 

 

Beslut  Vi kontaktar Åbo bokcafé och Åbo filmklubb. Vid omröstningen fick 

filmen Frozen 2 flest röster. 

 

§ 79 Uttalande om psykiska problem hos unga 

 

Psykiska problem bland unga har ökat. Ungdomsfullmäktigeledamot Baneh Vainio 

föredrar ärendet. 

 

Förslag  Beslut fattas om att skriva ett eventuellt uttalande. 

 

Beslut  Enkäten om skolhälsan 2019 diskuterades. Ungdomsfullmäktige beslöt 

att göra ett uttalande om psykiska problem bland unga. 

 

§ 80 Applikationen Säg din åsikt 
 

Ordförande Mette Hämeenaho presenterar applikationens idé för 

ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige diskuterar användningen av appen. 

 

Förslag  Beslut om användning av applikationen fattas. 

 

Beslut  Vi beslöt att bekanta oss med applikationen. 

 

 

 

 

 

 

Åbo stad    Mötesdatum  Ärende 



 

 

Ungdomsfullmäktige  6.5.2020    § 81-83 
 

 

§81 Planer 
 

Planerna som har skickats till ungdomsfullmäktige gås igenom och diskuteras vid 

behov samt eventuella utlåtanden dryftas. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Enligt förslaget. 

 

§ 82 Arbetsgruppernas ärenden  
 

Interna arbetsgruppers ärenden gås igenom och beslut fattas om arbetsgrupper som 

ska utveckla dem ytterligare eller ta dem vidare. 

 
Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut  Arbetsgruppen för utbildningsfrågor beslöt att hålla en 

responsdiskussion om skolmaten med eleverna. 

Evenemangsarbetsgruppen har diskuterat ungdomsfullmäktiges 

avslutning på våren. Beslut fattades om att flytta avslutningen till 

hösten på grund av den rådande pandemisituationen. 

Evenemangsarbetsgruppen ordnade en matutmaning på Instagram. 

Den internationella arbetsgruppen har kontaktat ungdomsfullmäktige i 

olika länder om att inleda samarbete.  

 

§ 83 Nämndernas och de externa arbetsgruppernas ärenden  
 

Ledamöterna för ungdomsfullmäktige i Åbo stads nämnder och i andra 

arbetsgrupper rapporterar kort för ungdomsfullmäktige om beslut som fattats under 

mötena de deltagit i.  

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Enligt förslaget. 

 

 

 



 

 

Åbo stad    Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige  6.5.2020    § 84-85 
 

 

§ 84 Motioner och ställningstaganden  
 

Motioner och ställningstaganden presenteras kort. Dessutom fattas beslut om vilka 

arbetsgrupper som ska behandla dem vidare. 

 

Förslag  Enligt förslaget. 

 

Beslut Inga motioner eller ställningstaganden har skickats in inom utsatt tid. 

 

§ 85 Övriga ärenden    
 

• Framskridandet för ungdomsfullmäktiges stipendieinitiativ. På grund av coronasituationen 

flyttas genomförandet av stipendieärendet fram till 2021. Syftet är att dela ut fyra stipendier på 

50 euro till samhälleligt medvetna ungdomar. Lärarna och elev-/studerandekårsstyrelserna 

kan lägga fram förslag om de elever som kunde beviljas stipendiet.  

• Svar på en motion till nämnden för fostran och undervisning om att minska gruppstorleken i 

gymnasiet. Utdrag ur svaret: De saker som Åbo ungdomsfullmäktige beaktar är viktiga. 

Största delen av de frågor som ungdomsfullmäktige lyfte fram syntes också i svaren på 

enkäten om välbefinnande. Problemen är kända och man kommer att sätta sig in i dem i den 

nya läroplanen som just är under beredning. Även studerande och vårdnadshavare har 

kunnat delta i beredningen av läroplanen. För att underlätta elevhälsosituationen har 

gymnasieutbildningen gjort ett förslag om att anställa en tredje speciallärare från och med 

1.8.2020. De studerandes deltagande i planeringen av praxis vid gymnasier bör utvidgas 

ytterligare. Däremot kan gymnasieutbildningen med sina nuvarande resurser inte minska 

gruppstorleken i någon större omfattning. 

Direktör för serviceområdet, branschdirektörens ersättare Vesa Kulmala: 

Förslag  Fostrings- och utbildningsnämnden antecknar ungdomsfullmäktiges 

ställningstagande för kännedom och beslutar att ge ovan nämnda svar 

på ställningstagandet. 

Beslut Förslaget godkändes. 

• Arvoden för förtroendevalda åt ungdomsfullmäktiges representanter för deltagande i 

nämndernas möten 

• Kvitton över kontantkostnader t.ex. från Aktivdagarna. Kvittona kan skannas och skickas till 

ungdomssekreteraren som e-postbilaga. Dessutom ska personbeteckning, adress, 

kontonummer (IBAN och BIC) anges i e-postmeddelandet. 

• Ungdomsfullmäktiges anskaffningar. Presidiet och ungdomssekreteraren har gått igenom 

alternativen. Preliminärt har man tänkt skaffa dryckesflaskor i metall till ungdomsfullmäktiges 

medlemmar och suppleanter, kondomer och ruthäften A5 med logotyp som marknadsförings- 

och utdelningsmaterial. Produkterna beställs på våren och fås på hösten. 

• Klimatteamets nyheter 

• Nuva ry ber högstadieelever att göra simulering till finansministeriet 

• Fotona från ungdomsfullmäktige 2020 finns i ungdomsfullmäktiges OneDrive 

• Barnrättsdagen 

• # Nuvatvaltuustoon2020 och Åbo ungdomsfullmäktiges fullmäktigeplats 



 

 

• Åbo ungdomsfullmäktiges verksamhetsplan 

Åbo stad    Mötesdatum  Ärende 

Ungdomsfullmäktige  6.5.2020    § 85-87 

 
 

Förslag   Övriga ärenden som lagts fram behandlas 

 

Beslut  Övriga ärenden antecknades för kännedom. Möjligheten till arvoden till 

förtroendevalda utreds. Klimatteamet önskar att ungdomsfullmäktige 

samarbetar med höstens klimatforum, där ungdomsfullmäktige får fria 

händer. En ny arbetsgrupp för klimatforumet anordnas. 

Ungdomsfullmäktiges evenemang under Barnrättigheternas vecka 

utarbetas av Ewa Ermel och Joanna Slama. Åbo ungdomsfullmäktige 

deltar i processen #Nuvatvaltuustoon 2020. Presidiet utarbetar en 

verksamhetsplan för ungdomsfullmäktige. 

 

§ 86 Nästa möte  
  

Åbo Ungdomsfullmäktiges nästa möte ordnas 27.5.2020 kl. 17.00 som ett 

elektroniskt möte. 

 

§ 87 Mötet avslutas  
  

 Ordföranden avslutade mötet 19.31. 
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Sisu Korpinen     Salli Lindén 
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