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§ 1008
F 30.11.2016, Val av ersättare i utbildningsnämndens svenska sek-
tion

HEL 2016-012008 T 00 00 02

Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige beslutar

1. bevilja Sylvi Soramäki-Karlsson avsked från förtroendeuppdra-
get som ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion från 
utgången av 2016

2. välja _____________ till ny personlig ersättare för Lena Sjöberg 
i utbildningsnämndens svenska sektion från ingången av 2017 
och för den mandattid som slutar vid utgången av maj 2017. 

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan från Sylvi Soramäki-Karlsson

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige valde 30.1.2013 (15 §) Sylvi Soramäki-Karlsson (Grö-
na) till ersättare i utbildningsnämndens svenska sektion för den man-
dattid som utgår med år 2016. Sylvi Soramäki-Karlsson anhåller 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 40/2016 2 (2)
Kaupunginhallitus

Kj/8
14.11.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

2.11.2016 om avsked från förtroendeuppdraget som ersättare i utbild-
ningsnämndens svenska sektion.

Enligt övergångsbestämmelserna i kommunallagen (410/2015) kan en 
förtroendevald om han eller hon så önskar lämna sitt uppdrag vid ut-
gången av 2016 på den grunden att fullmäktiges mandattid fortsätter. 
För den återstående mandattiden utses en ny förtroendevald. Det or-
gan som utser den förtroendevalda i fråga beslutar om beviljande av 
avsked.

Enligt instruktionen för utbildningsväsendet (27.8.2014, 2 §) hör de 
svenska ledamöterna i utbildningsnämnden till svenska sektionen, och 
dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig er-
sättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den 
svenska språkgruppen. Den som utses ska vara valbar till en nämnd 
med stöd av 33 § och 36 § i kommunallagen (365/1995).

Föredragande
stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar
Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1 Avskedsansökan från Sylvi Soramäki-Karlsson

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
Päätöksessä mainitut Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Opetuslautakunnnan ruotsinkielinen jaosto
Taloushallintopalvelut -liikelaitos


