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§ 58
Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om förtydli-
gade underskrifter på fullmäktigemotionerna

HEL 2015-009977 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen vara slutligt be-
handlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heimo Laaksonen och 15 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att underskrifterna på fullmäktigemotionerna bör kompletteras 
med namnförtydliganden. Ändringen förbättrar bl.a. nämndernas arbe-
te. I nuläget är det nästan omöjligt att av de personliga underskrifterna 
få uppgifter om vem som undertecknat fullmäktigemotionen. Ett namn-
förtydligande som krävs även i andra dokument medför här en betydlig 
förbättring.

Enligt 22 § 2 mom. i arbetsordningen för stadsfullmäktige ska stadssty-
relsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 
ledamöter.

Stadsstyrelsen konstaterar att det i Ahjo har förverkligats en möjlighet 
att utarbeta, lämna in och underteckna motioner elektroniskt. Den 
elektroniska motionsfunktionen togs i bruk 1.2.2016. Det är möjligt att 
utarbeta motioner och budgetmotioner som elektroniska motioner. Det 
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elektroniska förfarandet för gruppmotioner förverkligas senare. Tack 
vare den elektroniska underteckningen kan namnen på alla de perso-
ner som undertecknat motionen identifieras.

Den nuvarande behandlingsprocessen med motioner i pappersform be-
varas tills vidare vid sidan om den elektroniska processen. Att ta i bruk 
namnförtydligande när det gäller motioner i pappersform har övervägts 
tidvis. Eftersom avsikten är att efter en övergångstid ersätta motionen i 
pappersform med den elektroniska motionen helt och hållet, anses det 
inte nödvändigt att förutsätta namnförtydligande i samband med under-
tecknandet av en motion i pappersform.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tiina Teppo, ledande sakkunnig, telefon: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi

Bilagor

1 Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.02.2016 § 129

HEL 2015-009977 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päätti katsoa valtuutettu Heimo Laaksosen aloit-
teen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Tiina Teppo, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36289

tiina.teppo(a)hel.fi


