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1 § Verksamhetsidé och principer 

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden 611/2021 ska välfärdsområdesstyrelsen inrätta ett 

ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en motsvarande påverkansgrupp för unga för 

att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka.  

Östra Nylands välfärdsområdes ungdomsfullmäktige är ungdomars politiskt och religiöst 

obundna påverkansorgan i Östra Nylands välfärdsområde. Ungdomsfullmäktige är 

ungdomarnas röst i allt beslutsfattande inom välfärdsområdet som påverkar de unga nu och i 

framtiden.  

Välfärdsområdesstyrelsen ansvarar för verksamhetsförutsättningarna för välfärdsområdets 

ungdomsfullmäktige i enlighet med denna verksamhetsstadga. Östra Nylands 

välfärdsområdes ungdomsfullmäktige kan samarbeta med andra organisationer och ta 

ställning till frågor som hör till andra organisationers förvaltning i enlighet med sin 

verksamhetsplan och sitt intresse. 

2 § Ungdomsfullmäktiges uppgifter 

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige har till uppgift att  

1. påverka planeringen, beredningen, genomförandet och uppföljningen av 

välfärdsområdets verksamhet i frågor som är eller som påverkansorganet bedömer 

vara av betydelse för de unga och med hänsyn till de tjänster de behöver  

2. främja ungdomars möjligheter att delta, påverka och agera inom välfärdsområdet  

3. främja samarbetet mellan ungdomar, kommunala ungdomsfullmäktige och 

välfärdsområdet. 

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige  

4. uppföljer, bedömer, ger utlåtanden och tar initiativ  

5. ska tas med när former för delaktighet och hörande utvecklas i välfärdsområdet 

6. hör sakkunniga och/eller skaffar andra utredningar som det anser vara behövliga i det 

ärende som behandlas  

7. deltar i utarbetandet av den regionala välfärdsplanen för barn och unga samt i 

uppföljningen av den  

8. deltar i utarbetandet av den regionala välfärdsberättelsen och välfärdsplanen samt i 

uppföljningen av dessa  

9. gör årligen upp en verksamhetsplan  

10. utarbetar årligen en verksamhetsberättelse om verksamheten under det föregående 

året och delger Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse den  

11. utser representanter till nämnderna 

12. utser vid behov representanter till andra arbetsgrupper.  

Ungdomsfullmäktige kan ta ställning, bevaka de ungas intresse, lyfta fram missförhållanden 

och förslag till förbättringar, lägga fram förslag till välfärdsområdesstyrelsen och på begäran 
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ge utlåtanden enligt sin prövning. Ungdomsfullmäktige deltar i planeringen av 

välfärdsområdets framtid.  

Ungdomsfullmäktige har till uppgift att i så stor utsträckning som möjligt samla åsikter från de 

unga i området och lyfta fram dessa åsikter vid utvecklingen av Östra Nylands 

välfärdsområde samt som stöd för beslutsfattandet. Ungdomsfullmäktige har dessutom till 

uppgift att i samarbete med andra påverkansgrupper för unga och kommunernas 

ungdomsfullmäktige uppmuntra ungdomar att delta i utvecklingen av Östra Nylands 

välfärdsområde samt få dem att intressera sig för samhälleliga frågor.  

För att kunna sköta påverkansuppgiften krävs att ungdomsfullmäktige i god tid får information 

om aktuella projekt inom välfärdsområdet. 

3 § Ungdomsfullmäktiges sammansättning och valsätt 

Medlemmarna i ungdomsfullmäktige ska väljas bland medlemmarna i motsvarande 

påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje 

sådant organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom väljas andra 

personer. (32 § i lagen om välfärdsområden 611/2021).  

Till Östra Nylands välfärdsområdes ungdomsfullmäktige ska utses en (1) medlem och en (1) 

suppleant från varje av de sju kommunerna som hör till välfärdsområdet. Östra Nylands 

välfärdsområdesstyrelse ber kommunerna utse sina representanter i god tid före periodens 

slut. Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter ett ungdomsfullmäktige för fullmäktigeperioden.  

Ungdomsfullmäktige handleds av en person som välfärdsområdet utser. 

Om en utsedd medlem av någon anledning blir tvungen att lämna Östra Nylands 

välfärdsområdes ungdomsfullmäktige mitt under mandatperioden, ska den instans som utsett 

medlemmen utse en ny medlem. Ungdomsfullmäktiges möte eller dess ordförande ska 

underrättas skriftligen om utträdet.  

4 § Mötes- och verksamhetspraxis 

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige ska hålla minst fyra (4) möten under ett år. 

Ungdomsfullmäktige beslutar om tid och plats för sina möten.  

Mötena sammankallas av ordföranden eller, om hen är förhindrad, av vice ordföranden eller 

av en sekreterare som utses av välfärdsområdet. Mötena ska sammankallas minst en vecka 

(1) före mötet. Mötesmaterialet skickas till medlemmarna på det sätt som organet kommit 

överens om.  

Ett möte kan ordnas som ett fysiskt möte, på distans eller som ett hybridmöte. Mötespraxis 

fastställs närmare vid det första mötet. Ett möte är beslutfört när ordföranden eller vice 

ordföranden och minst hälften av medlemmarna deltar i det. 
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Över mötena förs en promemoria/ett protokoll som justeras på det sätt som mötet beslutar. 

Ungdomsfullmäktiges föredragningslistor och promemorior/protokoll publiceras på 

välfärdsområdets webbplats.  

Deltagarna får ett mötesarvode och resekostnadsersättningar enligt Östra Nylands 

välfärdsområdes förvaltningsstadga. 

Ungdomsfullmäktige kan kalla behövliga sakkunniga till sina möten. 

5 § Organisering och val av presidium 

Välfärdsområdets ungdomsfullmäktige kallas till det konstituerande mötet av den 

tjänsteinnehavare som ansvarar för ungdomsfullmäktiges verksamhet. Ungdomsfullmäktiges 

presidium (ordförande och vice ordförande) väljs vid det konstituerande mötet. Sekreterare 

är en person som Östra Nylands välfärdsområde utsett. 

6 § Östra Nylands välfärdsområdes uppgifter 

Välfärdsområdesstyrelsen tillsätter ett ungdomsfullmäktige i början av varje mandatperiod. I 

32 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om val av medlemmar i påverkansorganen. I 

enlighet med den ovan nämnda bestämmelsen ska medlemmarna väljas bland medlemmarna 

i motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det 

från varje sådant organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan dessutom 

väljas andra personer.  

Välfärdsområdesstyrelsen godkänner en verksamhetsstadga för påverkansorganet. I 

verksamhetsstadgan ska bland annat fastställas organets lagstadgade uppgifter, andra 

uppgifter, antalet medlemmar och hur de väljs, mandatperiod, mötes- och verksamhetspraxis, 

hur ordförande väljs, hur sekreteraruppgifterna sköts, hur verksamhetsplanen uppgörs och 

verksamhetsberättelsen ges samt hur organet samarbetar med välfärdsområdets andra 

påverkansorgan. 

Östra Nylands välfärdsområde 

• anvisar välfärdsområdets ungdomsfullmäktige tillgängliga möteslokaler 

(möjliggörande av elektroniska möten, hybridlokaler) 

• sköter om de arrangemang som mötena kräver. Om mötena kräver elektronisk 

utrustning säkerställer välfärdsområdet dem för deltagarna och utbildar deltagarna i 

användningen av dem. 

• svarar för de avgifter som föranleds av mötena 

• stöder verksamheten och ordnar vid behov rådgivning för att stödja den 

• utser en kontaktperson för ungdomsfullmäktiges verksamhet från välfärdsområdet 

samt en mötessekreterare och handledare 

• tar med de unga i välfärdsområdesstyrelsens, välfärdsområdesfullmäktiges och 

nämndernas arbete. Beslutsfattare är välkomna att delta i träffarna med de unga. 

• hjälper vid behov till med beredningen av mötesärenden 
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• allokerar ekonomiska resurser till ungdomsfullmäktiges verksamhet 

• betalar mötesarvoden och reseersättningar 

• allokerar verksamhetsanslag till utbildningar och seminarier i enlighet med 

verksamhetsplanen. 

• Välfärdsområdesdirektören utser en kontaktperson och sekreterare för 

ungdomsfullmäktige. Dessa ska stå i anställningsförhållande till välfärdsområdet.  

7 § Ikraftträdande 

Denna verksamhetsstadga träder i kraft efter att det utsedda ungdomsfullmäktige har 

behandlat den och välfärdsområdesstyrelsen har godkänt ärendet. 

 


