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Stadga för Åbo ungdomsfullmäktige (Ungdomsfullmäktige 28.1.2014 § 8) 
 
      översättning 
1 § Ungdomsfullmäktiges syfte och mål  
 
 

Verksamhetsidé 
Ungdomsfullmäktige representerar ungdomarna och är ett sakkunnigorgan inom Åbo 
stad. Ungdomsfullmäktige ska verka för ungdomarnas ärenden och intressen, följa upp 
hur de motioner och projekt som ungdomsfullmäktige lagt fram går vidare samt fungera 
som en kommunal påverkare. Ungdomsfullmäktige är en kanal för att förmedla ungdo-
marnas åsikter, förslag och respons till beredningen och beslutsfattandet inom stadens 
olika sektorer och till förtroendevalda och beslutsfattare. 
  
Vision 
Ungdomarna i åldern 13–18 år i Åbo kan göra sin röst hörd och får gehör för sina åsik-
ter inom staden. Ungdomarna kan delta och påverka ärenden och beslut som gäller 
dem själva och som de anser viktiga. 
 
Mål 

- att ge ungdomarna i åldern 13–18 år i Åbo bättre möjligheter att påverka och delta 
- att arbeta för att ungdomarnas åsikter beaktas, då ärenden planeras och bereds 
- att öka dialogen mellan ungdomarna och beslutsfattarna 
- att arbeta för att representanter för ungdomsfullmäktige får yttrande- och närvarorätt 

vid nämndernas och stadsfullmäktiges sammanträden 
- att utveckla kommunens basservice utgående från ungdomarnas synvinkel 
- att inspirera ungdomarna och stöda deras intresse för att på lång sikt delta i bered-

ningen, beslutsfattandet och uppföljningen av olika ärenden 
- att fostra de ungdomar som deltar i verksamheten till aktiva medborgare  
- att lära ungdomarna färdigheter att påverka, styra ungdomarna att utarbeta och fram-

lägga motiverade förslag och åsikter. 

Ansvar och anslag 
Ungdomstjänsterna vid Åbo stads fritidssektor ansvarar i samarbete med bildningssek-
torn samt ansvarsområdet för kundrelationer och delaktighet inom förvaltningsgruppen 
vid koncernförvaltningen för genomförandet av verksamheten. 

 
Verksamheten inom ungdomsfullmäktige och den övriga delaktighetsverksamheten för 
ungdomar leds och koordineras av stadens delaktighetsnätverk, och verksamheten 
leds och stöds av en stödgrupp bestående av medlemmar i delaktighetsnätverket. 
Ungdomsfullmäktige ska rapportera om sin verksamhet till stadsstyrelsen, nämnden för 
fostran och undervisning och ungdomsnämnden. 
 
För verksamheten reserveras grundfinansiering (tjänsteinnehavare, projektpengar, ut-
bildning, sammanträden och övrig verksamhet) inom ramen för anslagen för ungdoms-
tjänsterna vid fritidssektorn.  

 
 
 
2 § Ungdomsfullmäktiges verksamhetssätt och uppgifter 

  
 

Verksamhetssätt  

- ungdomsfullmäktige är ett demokratiskt tillsatt, politiskt och religiöst oberoende organ  
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- de ungdomar som invalts i ungdomsfullmäktige får själva fritt bestämma, vilka ären-
den de vill påverka 

- ungdomsfullmäktige beaktar tvåspråkigheten, hinderlösheten och jämlikheten i sin 
verksamhet 

- till ungdomarna utbetalas inte sammanträdesarvode, men ungdomsfullmäktige erbju-
der utbildning och bl.a. sammanträdesrum och servering vid sammanträdena 

- ungdomsfullmäktige samarbetar med elevkårernas styrelser  
- för ungdomsfullmäktiges verksamhet reserveras anslag (ungdomsnämnden, nämn-

den för fostran och undervisning) 
- ungdomsfullmäktige beslutar hur de anslag som har reserverats för verksamheten 

ska användas 
- ungdomsfullmäktige konstituerar sig vid mandatperiodens första sammanträde och 

fattar beslut om stadgan för ungdomsfullmäktige och olika praktiska frågor (t.ex. 
namn, ordförande och andra funktionärer, sammanträdestider och -platser, interna 
grupper osv.) 

- ungdomsfullmäktige kan utse kommittéer/grupper för att sköta olika ärenden (t.ex. in-
formationskommitté, samarbetskommitté för utbildning, projektkommitté), där också 
andra ungdomar än de som invalts i ungdomsfullmäktige kan vara medlemmar. 

Uppgifter (Ungdomsfullmäktige 19.4.2017 § 47) 

- ungdomsfullmäktige lyfter fram och verkar för ungdomarnas ärenden och intressen i 
Åbo stad, fungerar som kommunal påverkare samt följer upp hur de motioner och 
projekt som ungdomsfullmäktige lagt fram går vidare 

- ungdomsfullmäktige planerar och bereder ärenden i växelverkan med den kommu-
nala organisationen  

- ungdomsfullmäktige bereder och genomför projekt samt ordnar evenemang och akti-
viteter 

- ungdomsfullmäktige spelar en aktiv roll och har inflytande vid beslutsfattandet i ären-
den som gäller ungdomar 

- ungdomsfullmäktige fattar årligen beslut om fördelningen av ett visst belopp till pro-
jekt som framläggs av ungdomar. Om en ledamot i ungdomsfullmäktige är med i ett 
projekt som ansöker om projektfinansiering från ungdomsfullmäktige får han eller 
hon inte rösta om något projekt under projektmötet 

 
 
3 § Ungdomsfullmäktiges verksamhetsperiod (Ungdomsfullmäktige 19.4.2017 § 47) 

- verksamhetsperioden är två (2) kalenderår 
- val ordnas den höst som föregår verksamhetsperioden under en vecka på det sätt 

som ungdomsfullmäktige särskilt beslutar 
- ungdomar i åldern 13–18-år som bor eller studerar i Åbo kan ställa upp som kandida-

ter i valet  
- i valet får ungdomar i åldern 13–18 år som bor eller studerar i Åbo rösta  
- bland de kandidater som ställt upp i Åbo stads skolor och läroinrättningar samt andra 

läroinrättningar som verkar i Åbo väljs en ledamot och en ersättare. Undantag: 
Turun kansainvälinen koulu (en gemensam ledamot och ersättare från gymnasiet 
och högstadiet), Turun Steiner-koulu (en gemensam ledamot och ersättare från 
gymnasiet och högstadiet) samt Sirkkalabacken och St Olofsskolan (en gemensam 
ledamot och ersättare för båda skolorna). Dessutom väljs ungdomar oberoende av 
Åbos skolor till fullmäktige i proportion till hur många sådana kandidater som ställt 
upp i valet. 
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4 § Ungdomsfullmäktiges sammanträden 
 
Sammankallande  
Ungdomsfullmäktige ska sammankallas minst en vecka innan sammanträdet öppnas. 
Sammanträdeskallelsen ska skickas till alla som är angivna i kallelsen. I sammanträ-
deskallelsen ska anges sammanträdestid och -plats samt de ärenden som ska behand-
las på sammanträdet. Föredragningslistorna för ungdomsfullmäktiges sammanträden, 
protokoll och övriga handlingar kan läsas av vem som helst på Åbo stads webbsidor. 
Ungdomsfullmäktiges sammanträden är öppna för alla. 
 
Laglighet och beslutförhet 
Ungdomsfullmäktiges sammanträde är beslutfört, om minst 1/3 av de representanter 
som är angivna i sammanträdeskallelsen är närvarande. Sammanträdet konstateras 
vara lagligen sammankallat, om en sammanträdeskallelse har skickats på föreskrivet 
sätt. Sammanträdet är olagligt, om någon av representanterna vid sammanträdet på ett 
hållbart sätt kan bevisa att det är olagligt.  
 
Ersättarnas närvaro vid sammanträdena (Ungdomsfullmäktige 26.2.2014 § 18) 
Ersättarna har närvarorätt och begränsad ytt-randerätt vid sammanträdena. Ersättarna 
har rätt till ett anförande vid varje ärende som är upptaget på föredragningslistan och 
ordföranden kan vid be-hov begränsa längden på anförandena. 
 
Omröstning  
Omröstningar kan förrättas antingen som öppna eller slutna omröstningar. Utgångs-
läget är att en omröstning förrättas som öppen, om inte någon representant vid sam-
manträdet yrkar på något annat. Vid personval är utgångsläget att valet förrättas som 
sluten omröstning. Vid omröstningar och val har varje representant en röst och majori-
teten vinner.  
 
Protokoll (Ungdomsfullmäktige 19.4.2017 § 47) 
Vid varje sammanträde som ungdomsfullmäktige håller förs protokoll. I protokollet ska 
antecknas sammanträdesplatsen och -tiden, deltagarna och de beslut som fattats. Pro-
tokollet ska undertecknas av ordföranden för sammanträdet, sekreteraren samt proto-
kolljusterarna. Protokollet kan läsas på Åbo stads webbsidor.  
 
Ersättningar för sammanträdena   
Till ledamöterna i ungdomsfullmäktige utbetalas inte sammanträdesarvode, men ung-
domsfullmäktige erbjuds utbildning samt sammanträdesrum och servering.  

 
 
5 § Funktionärernas uppgifter och ansvar inom ungdomsfullmäktige 

  
 
Ordförande (Ungdomsfullmäktige 23.8.2017 § 79) 
Ungdomsfullmäktiges ordförande ska leda ungdomsfullmäktiges sammanträden och i 
första hand representera ungdomsfullmäktige enligt de beslut som fattas. Hans eller 
hennes uppgift är att ombesörja att de syften som uppställts för ungdomsfullmäktiges 
verksamhet uppfylls. Ordföranden väljs vid ungdomsfullmäktiges första sammanträde.  
 
Om ordföranden avgår mitt under fullmäktigeperioden görs första vice ordförande till 
ordförande och andra vice ordförande till första vice ordförande. En ny andra ordfö-
rande väljs bland ungdomsfullmäktiges ledamöter. Enligt samma logik väljs vice ordfö-
randen, sekreterare, informatörer och personer som representerar ungdomsfullmäktige 
i nämnderna eller andra arbetsgrupper. Det vill säga suppleanten ersätter den ordinarie 
representanten och suppleanten ersätts av en annan ledamot i ungdomsfullmäktige.  
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Vice ordförande 
Två vice ordförande, en första och en andra vice ordförande, sköter ordförandens upp-
gifter, då han eller hon är jävig eller annars oförmögen att sköta sina uppgifter. Dess-
utom bistår vice ordförandena vid behov ordföranden. Första och andra vice ordfö-
rande väljs vid ungdomsfullmäktiges första sammanträde. 
 
Sekreterare  
 
Generalsekreteraren ska vara sekreterare för sammanträdet vid ungdomsfullmäktiges 
sammanträden och göra upp protokoll och utarbeta ungdomsfullmäktiges andra skrift-
liga dokument enligt ungdomsfullmäktiges beslut. Generalsekreteraren väljs vid ung-
domsfullmäktiges första sammanträde.  
  
Den andra sekreteraren ska vara sekreterare vid presidiets sammanträden och göra 
upp protokoll och presidiets övriga skriftliga dokument. Dessutom ska han eller hon 
sköta generalsekreterarens uppgifter, då generalsekreteraren är jävig eller annars 
oförmögen att sköta sina uppgifter. Den andra sekreteraren väljs vid ungdomsfullmäk-
tiges första sammanträde.  
 
Presidium  
Presidiet är ett organ som lyder under fullmäktige och dess huvudsakliga uppgift är att 
bereda de ärenden som ska behandlas och kalla samman ungdomsfullmäktige. Dess-
utom ansvarar presidiet för praxis vid sammanträdena, uppdateringen av sammanträ-
desförfarandet och verkställigheten av ungdomsfullmäktiges beslut.  
  
Presidiet består av ordföranden och de två vice ordförandena. Presidiets sekreterar-
uppgifter sköts av den ena sekreteraren. Dessutom har andra ledamöter i ungdoms-
fullmäktige enligt presidiets prövning närvaro- och yttranderätt.  
 
Presidiet har stöd av en arbetsgrupp som består av representanter för koncernförvalt-
ningen, ungdomstjänsterna vid fritidssektorn och bildningssektorn. 
 
Arbetsgrupper  
Ungdomsfullmäktige kan tillsätta arbetsgrupper för att sköta olika ärenden. Arbetsgrup-
perna är tillfälliga organ och lyder under fullmäktige och de ska sköta de uppgifter som 
ungdomsfullmäktige anvisat. Arbetsgrupperna har rätt att framställa förslag till ung-
domsfullmäktige. I arbetsgrupperna kan också ingå ungdomar som inte är invalda i 
fullmäktige. 
 
Växelverkan med Åbo stad 
Ungdomsfullmäktige är ett sakkunnigorgan, som stadens förtroendeorgan, sektorer och 
tjänsteinnehavare anlitar vid planeringen och beredningen av ärenden som gäller ung-
domar.  
 
Ungdomsfullmäktige framlägger motioner och förslag samt ordnar i samarbete med re-
presentanter för staden möten mellan beslutsfattare och ungdomar samt olika tematill-
ställningar och andra evenemang. 
 
Enligt kommunallagen kan ett organ ha minderåriga representanter som ska ha fyllt 
minst 15 år. I 68 § i Åbo stads nya förvaltningsstadga konstateras: ”Minderåriga leda-
möter i organ. Om det i ett organ invalts ledamöter som fyllt 15 år men inte är 18 år, har 
dessa ledamöter endast närvaro- och yttranderätt, men inte rösträtt.” 

 
 
 
6 § Uteslutande av ledamöter i ungdomsfullmäktige  

  
En person som upprepade gånger och avsiktligen försummar eller skadar ungdoms-
fullmäktiges stadga och syfte kan uteslutas ur fullmäktige genom ett enhälligt beslut i 
ärendet. 
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7 § Ändringar och godkännande av stadgan för ungdomsfullmäktige  

 
Ungdomsfullmäktige godkänner sin stadga vid det första sammanträdet under verk-
samhetsperioden. Fullmäktige kan göra ändringar i stadgan och godkänna en ny 
stadga vid ett sammanträde som är lagligen sammankallat och beslutfört.  


