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KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

Barnparlamentet hade sammankallats med en den 27.4.2022 till deltagarna 

tillsänd kungörelse. 

 

BESLUT:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 

FÖRSLAG: Kommunfullmäktige beslutar 

- välja två protokolljusterare. 

 

BESLUT:  
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1 § ÄRENDEN SOM BERÖR SKOLORNA  

 

 Följande initiativ och frågor har inlämnats till kommunen: 

1. En ny, stor skola borde byggas.  

2. Önskar fler besök till simhallen. 

3. Skolgårdsplaner har tagits fram av klassnämnder, elevkåren och tillsammans med 

trädgårdsmästare Pia Saljas. Vi hoppas att budgeten ska räcka till att genomföra 

våra planer (som är måttliga). Hur kan barnen få information om budgetar mm. 

med vilka deras aktiviteter planeras.  

 

FÖRSLAG: Barnparlamentet beslutar 

    - att anteckna svaren till kännedom och att besluta skilt om vilka ärenden 

    som ska skickas vidare för beredning. 
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2 § ÄRENDEN SOM BERÖR FRITIDEN    

 

 Initiativ och frågor relaterade till fritid och hobby har lämnats in enligt följande: 

1. Fler klubbaktiviteter önskas, även i Porlom (korgboll, innebandy, flick-, unkan-, 

kock-, pyssel-, fotografering-, husdjur). 

2. Musikaktiviteter, teaterresor och biobesök önskas.  

3. Vi hoppas att en ny simhall skall byggas i kommunen, alternativt att den gamla, 

befintliga simhallen i Porlom skulle renoveras.  

4. Motorsportbana: crossbana, sand. Se Lovisa crossbana. Kartlägga tomma åkrar 

etc.  

5. Idrottsplatser: genomföra en undersökning till barn i grundskoleåldern. Borde 

vissa ställen renoveras eller nybyggas. 

 

 FÖRSLAG: Barnparlamentet beslutar  

                    - att anteckna de inkomna svaren för kännedom och att besluta skilt om vilka 

                    ärenden som ska skickas vidare för beredning.  
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3 § ÄRENDEN SOM BERÖR MILJÖN 

 

 Följande initiativ och frågor har ställts i miljöfrågor: 

1. Fler roskisar eftersom det nu finns för få roskisar: rosk slängs på marken  

2. En ny hundpark önskas. Den nuvarande hundparken är svår att hitta om man inte 

vet var den finns. Bör underhållas, det är svårt att ta sig dit nu och den är inte 

lockande. Den är kanske för liten, den är inte tillräckligt stimulerande för hundar 

(t.ex. stockar etc.).  

3. En ny skateboardbana och parkourbana önskas.   

4. Skulle det vara möjligt att få simstranden snyggad upp med nya omklädningsrum, 

en brygga, gräva stranden djupare och fylla den med fin sand eftersom stranden 

nu är full av vassa stenar? 

 

5. En högre klätterställning önskas till Klockarparken och till bakgården i Kirkon-

kylän koulu. Nya basketkorgar önskas också till Kirkonkylän koulu.   

 

6. En större spindelgunga och fler av de andra gungorna önskas till Klockarparken.   

 

7. Skulle det vara möjligt att bygga en linbana till Klockarparken?  

 

8. Fler äppelträd och jordgubbsplantager och en blomsterträdgård önskas till 

Klockarparken.  

 

9. Mindre sand på vintern för att komma fram med pulka och sparkstötting.  

 

10. En kiosk eller godisaffär önskas till Lappträsk.    

 

FÖRSLAG: Barnparlamentet beslutar  

     - att anteckna de inkomna svaren för kännedom och att besluta skilt om  

     vilka ärenden som ska skickas vidare för beredning.  
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4 §  ÄRENDEN SOM BERÖR SKOLSKJUTSAR 

 

 Inom ärenden som berör skolskjutsar har man bett att man tar ställning till följande  

 problem:   

 

1. Transport-tidtabell: nu får man vänta länge på morgnarna.  

2. Skjutsar: man kommer ingenstans med buss, tidtabellerna är löjliga.  

3. Hur skulle ett sådant problem kunna lösas, att en ung person från Lappträsk går 

till skolan och sedan hemmet, men ingen annanstans utöver det om föräldrarna 

inte skjutsar. Hur skulle man kunna träffa kompisar om avståndet är t.ex. 20 

kilometer och det inte finns någon kollektivtrafik (och riksväg 6 är för farlig att 

cykla på)? 

FÖRSLAG: Barnparlamentet beslutar  

- att anteckna de inkomna svaren för kännedom och att besluta skilt om  

vilka ärenden som ska skickas vidare för beredning. 
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5 §  ÖVRIGA FRÅGOR 

1. Vad är en budget?  

2. På vilket sätt kunde barn börja utveckla innehållet i skolorna och framför 

allt fritidsaktiviteter? 

FÖRSLAG: Barnparlamentet beslutar  

       - att anteckna de inkomna svaren för kännedom. 

 

 


