PARGAS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
PROTOKOLL 22.5 2018 KL 15.10-16.20 STADSHUSET
Närvarande;
Mathilda Karlsson, ordförande

Iniö skola

Anton Karlsson, vice ordförande

Pargas svenska gymnasium

Ella Rejström
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Saga Rosenlund
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Christoffer Rönnholm
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Wilma Karlgren
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Denja Eliassi
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Olivia Toukola

Paraistenseudun koulu

Giàno Del Vecchio
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§ 40

Mötet öppnas
Mötes öppnas av ordförande 15.10 av ordförande.

§ 41

Sammanträdets lagenliga sammankallande och beslutförhet
Mötet lagenligt sammankallat och konstaterade möte beslutsfört

§ 42

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänndes

§ 43

Val av två rösträknare och protokolljusterare för mötet
Förslag Ella Rejström och Denja Eliassi, båda godkändes

§ 44

Föregående mötes protokoll
Genomgång av förra mötesprotokoll

§ 45

Rapportering från nämndmöten
Svenska sektionen 8.5 Christoffer Rönnholm deltog. Presentation av Kyrkbackens skola i
Nagu, där skolgården skulle behöva renoveras. Förde vidare ungdomsfullmäktiges tankar om
gymnastiken i högstadiet, att den skulle kunna vara i blandade grupper, flickor och pojkar.
Finska sektionen 25.4 Olivia Toukola deltog. Undervisningstimmar för nästa år. Planen för
morgon och eftermiddagsverksamhet för nästa år.

Bildningsnämnden 17.5 Giano Del Vecchio delog. Mötet var på daghem Villa Kamomilla,
som de fick presentation över. Peikkorinnes daghems framtid diskuterades. Dagvårdsavgifter
m.m.
§ 46

Genomgång från seminariet, Hur går vi vidare?
Ungdosmfullmäktige önskar införskaffa collagetröja med huva. Emma och Tove kollar upp
priser. Saga har ritat en logo för ungdomsfullmäktige som alla gillar. Skulle vara på ryggen
och sedan namn på framsidan. Hur de skulle finansieras? Utreda om det finns någon del från
staden, ungdomarna står för en del själva och sedan eventuella sponsorer. Men först kollas
priser.
Idéen med en Ungas dag - Nuorten päivä diskuterades vidare. Skulle vara något som
ungdomsfullmäktige börjar jobba med på höstens. Ordna en dag med alla skolor (högstadier
och gymnasier), en temadag med jämställdehet i fokus. Elevkårerna skulle bli involverade
och lärarkåren. Fortsätter planera.
Frågan om hur Pargas stad fundera på att flytta fram sommarlovet? Tove sätter frågna till
ultbildningscheferna så får vi ett svar?

§ 47

Begäran om utlåtande gällande Pargas stads handlingsplan
Hur ser Ditt Pargas ut? Hjälp oss att bygga upp vår skärgårdsstad till den bästa platsen att bo
i! ”Kreativ skärgård”, Pargas stads strategi för 2018–2022, består av två delar.
DEL 1 innehåller målbilden för vår strategi: vi vill lyfta fram de starka sidor och egenskaper
som gör Pargas till en unik och attraktiv plats att bo, jobba, driva företag och resa i.
Del 1 består av sex framtidsberättelser som öppnar olika synvinklar på invånarnas liv. Denna
del innehåller också fem tyngdpunktsområden som strategin bygger på och som
stadsfullmäktige godkände vid sitt sammanträde den 12 december 2017:
- Mera kreativitet och entreprenörskap
- Individuella tjänster
- Mera stadskänsla
- Aktivare fritid i en grönare stad
- Lättare att besöka Pargas
I DEL 2 av vårt strategiarbete har vi tagit fram konkreta åtgärder för varje
tyngdpunktsområde. Denna del kallar vi för handlingsplan. Vi har funderat ut olika åtgärder
såväl i ledningsgruppen, inom sektorerna som i sektorsövergripande team. Bifogat finns vårt
förslag till handlingsplan, version 1.0, som stadsfullmäktige ska ta ställning till vid sitt
sammanträde den 12 juni 2018.
Nu vill vi gärna höra också er åsikt! Har ni idéer eller förslag som ni vill få med i vår
handlingsplan?

Ungdomsfullmäktige tog del av utkast till Pargas handlingsplan 2018-2021
Väldigt mycket information att ta del av. Ungdomsfullmäktige hade inte så mycket till att
behandla det, men plockade fram några punkter.

Aktivare fritid i en grönare stad.
Punkt 2 Aktiverande samlingsplatser.
Ungdomsfullmäktige har i sina diskussioner tagit upp önskan att det skulle finnas en plats för
mopedköring. Där det skulle vara okej att samlas med sina mopeder och köra utan att störa
befolkningen. När man är ung, är inte bara mopedkörning att ta sig från punk A till B, utan
det är roligt att bara köra. Detta upplevs från många som ett störande beteende från
ungdomen.
Lättare att besöka Pargas
Punkt 1. Vi utvecklar ett VisitPargas-koncept
Enskilt information om varje kommunområdena. Vill man besöka Korpo och ha info om just
Korpo skall man få fram allt på ett ställe. Detaljerad information t.ex. att det inte bara är
info om ett matställe utan även öppehållstider o.s.v.
Punkt 4 Expressbuss Pargas-Åbo
Turer mellan Pargas och Åbo är okej i antalet, men priserna är ganska höga för ungdomar.
Interna bussar inom Pargas (som redan finns någon), men så att de marknadsförs bättre så
människor börjar använda dem.
Mera turer till skärgården. Skulle det vara ekonomiskare att köra med mindre bussar under
vinteråret, då passagerar antalet är längre.
Mera Kreativitet och Entreprenörskap
Ungdomsfullmäktige efterlyser ett lätt sätt för företagare att annonsera om tillfälliga
arbeten. T.ex korta vikariat, veckoslutsjobb.
§ 48

Matsvinn i stadens verksamhet
Giano tog upp frågan. Får man sälja överbliven mat i skolorna, daghem? Om inte varför inte
och vad görs med maten som blir över?
Tove lovade sända vidare frågan till berörd personal.

§ 48

Ungdomsfullmäktiges nästa möte
Ungdomsfullmäktige sammanträder igen i augusti. Datum meddelas senare

§ 49

Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet 16.20. Därefter övas på presentation av ungdomsfullmäktige, för
stadsfullmäktigemöte kl 17.00
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Matilda Karlsson, ordförande

Tove Dahlén, sekreterare
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Christoffer Rönnholm,protokolljusterare

Wilma Karlgren, protokolljusterare

