VERKSAMHETSSTAGDOR FÖR PARGAS STADS UNGDOMSFULLMÄKTIGE
§1

Ungdomsfullmäktiges syfte och mål
Pargas ungdomsfullmäktige är ett tvåspåkigt påverkningsorgan för Pargasbor i åldern 1318 år. Ungdomsfullmäktige har som mål att representera de i unga i beslutsfattande i
kommunen och föra fram de ungas tankar för behandling i kommunala organ.
Ungdomsfullmäktige skall arbeta för ungdomarnas ärenden och intressen.
Ungdomsfullmäktige skall ha möjlighet att påverka planeringen, beredningen och
uppföljningen av verksamhet inom kommunens olika sektorer. Ungdomsfullmäktige skall
agera i ärenden som har betydelse för de ungas välbefinnande, hälsa, delaktighet,
livsmiljö, boendemiljö, studier och rörlighet samt i andra frågor som ungdomsfullmäktige
bedömer som betydelsefulla för barn och unga.

§2

Ungdomsfullmäktiges uppgifter
Ungdomsfullmäktiges uppgifter som står i stadens förvaltningsstadga § 63

§3

1.

Ta initiativ till åtgärder som främjar en positiv utveckling av ungdomarnas trivsel,
delaktihet, livsmiljö och verksamhetsförhållanden i staden. Vara en aktiv kontaktlänk
mellan ungdomar och stadens beslutsfattanre.

2.

Utgöra sakkunnigorgan i ungdomsfrågor. Ungdomsfullmäktige kan ge uttlåtande till
stadens övriga organ i frågor som gäller ungdomarna. Ungdomsfullmäktige ska höras i
ärenden av särskild betydelse för ungdomarna innan ärendena går till
beslutsfattnade.

3.

Ungdomsfullmäktige utser sin företrädare i kulturnämnden, bildningsnämnden och
dess sektion. Företrädaren har rätt att vara närvarande och uttala sig vid de
nämndernas respektive sektionernas sammanträden.

4.

Utarbetar och godkänner verksamhetsregler för ungdomsfullmäktige. Årligen göra en
verksamhetsplan och rapportera vidare om ungdomsfullmäktiges verksamhet.

Mandattid och sammansättning
Till Ungdomsfullmäktige väljs nio - elva (9-11) medlemmar, enligt 4§ i stades
förvaltningsstadga.
Ungdomsfullmäktiges mandattid är två (2) år. Mandatåret går 1.10-30.9.
Ungdomsfullmäktigevalet sker i september innan ny mandatperiod börjar.
Vid mandatperiodens första sammanträde väljer ungdomsfullmäktige inom sig en
ordförande och en vice ordförande. Ordförande föredrar de ärenden som skall
behandlas, om inte något annat beslutas för något ärende.

§4

Val av ungdomsfullmäktige
Till Ungdomsfullmäktige kan väljas ungdomar som fyller 13-18 år under valåret och vars
hemort är Pargas.
Elevkårsstyrelserna i Iniö skola, Skärgårdshavets skola, Ulkosaariston koulu, Kyrkbackens
skola, Pargas svenska gymnasium, Paraisten lukio och Axxell utser 1 medlem till
ungdomsfullmäktige. Paraistenseudun koulu och Sarlinska skolas elevkårsstyrelser utser 2
medlemmar till ungdomsfullmäktige.

Elevkårsstyrelserna kan utsee vem som helst som uppfyller kraven ovan. Behöver inte vara
en elev i skolan eller medlem i elevkårens styrelse.

§5

Kontaktperson
Fritidsssekreteraren med ansvar för ungdomsfrågor är kontaktperson för
ungdomsfullmäktige och denna fungerar som seketerare i ungdomsfullmäktige.
Kontaktpersonen hjälper vid beredning av ärenden för ungdomsfullmäktige och stöder
och vägleder ungdomsfullmäktige i dess arbete. Kontaktpersonen har närvaro och
yttranderätt vid ungdomsfullmäktiges sammanträden.

§6

Arbestutskott
Ungdomsfullmäktiges arbetsutskott består av ordförande, viceordförande och den
kontatperson som kulturenheten utsett.
Arbets utskottet bereder ärenden som behandlas av ungdomsfullmäktige.

§7

Sammanträden
Ungdomsfullmäktige ska sammankallas minst en vecka innan möte. Kallelsen skickas per
e-post till alla medlemmar. I kallelsen ska anges tid, plats och de ärenden som skall
behandlas på mötet.
Föredragningslistor, protokoll och övriga handlingar kan läsas av vem som helst på Pargas
stads webbsidor.
Ungdomsfullmäktiges sammanträden är öppna för alla.
Ungdomsfullmäktige är beslutsfört då minst hälften av ledarmöten är närvarande.
Omröstningar kan förrättas antingen som öppna eller slutna omröstningar. Vid varje
omröstning och val har varje medlem en röst och majoriteten vinner. Vid jämt läge avgör
lotten.
Sammanträdesarvoden betalas enligt stadens gällande förvaltningsstadga.

§8

Ungdomsfullmäktiges representation i stadens förtroendemannaorgan
Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt i kulturnämden, bildningsnämnden,
bildningsnämndens svenska och finska sektionerna.
De valda företrädarna har närvaro- och yttranderätt vid dessa organs sammanträden,
förutom när de dokument som behandlas innehåller sekretessbelagda uppgifter.
Ungdomsfullmäktige väljer vid sitt första möte vem som företräder vid ovan nämnda
nämnder.

§9

Utträde ur ungdomsfullmäktige
Om någon av medlemmarna väljer att sluta under mandatperioden, skall
elevkårsstyrelsen som valt hen välja en ny medlem.
En medlem i ungdomsfullmäktige får sitta ut sin period även om hen på grund av sin ålder
förlorar sin valbarhet under mandatperiod.

