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§ 121
Motioner inlämnade vid sammanträdet

HEL 2017-001942, 2017-001943, 2017-001945, 2017-001946, 2017-001947, 2017-001948, 2017-001949, 2017-
001950, 2017-001951, 2017-001952, 2017-001953, 2017-001954, 2017-001955, 2017-001956

Beslut

Gruppmotioner

 Gruppmotion av Sannfinländarnas fullmäktigegrupp om upptagande 
av kriterier för stöd för närståendevård i det politiska beslutsfattan-
det  

Budgetmotioner

 Budgetmotion av ledamoten Matti Enroth m.fl. om reparation av häl-
sofarliga skolbyggnader 

 Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om iståndsätt-
ning och asfaltering av grusvägar

 Budgetmotion av ledamoten Seija Muurinen m.fl. om påskyndande 
av en renovering i Aino Acktés villa 

 Budgetmotion av ledamoten Johanna Sydänmaa m.fl. om en 
konstgräsplan i Ladugårdens idrottspark 

 Budgetmotion av ledamoten Sirkku Ingervo m.fl. om påskyndande 
av reparationer med tanke på inomhusluften och av renoveringar i 
daghems- och skolbyggnader

 Budgetmotion av ledamoten Anna Vuorjoki m.fl. om anställning av 
skolgångsbiträden

Motioner som hör till stadsfullmäktiges beslutanderätt

 Motion av ledamoten Terhi Koulumies m.fl. om utredning av möjlig-
heterna till en museibyggnad för fartyget Vrouw Maria

 Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om utveckling av Bot-
byhöjdens köpcentrum, maskinverkstadsområdet i Vallgård och par-
titorgsområdet
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 Motion av ledamoten Maria Ohisalo m.fl. om ibruktagande av kultur-
kortet Kaikukortti i Helsingfors

 Motion av ledamoten Heimo Laaksonen m.fl. om möjlighet för invå-
narna att använda den tomma skolbyggnaden vid Pojkbytingsvägen 
i Parkstad

 Motion av ledamoten Björn Månsson m.fl. om bättre beaktande av 
de synskadade kommuninvånarna 

 Motion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om tryggad tillgång till ut-
komststöd

Motioner som hör till stadsstyrelsens beslutanderätt

 Motion av ledamoten Arja Karhuvaara m.fl. om möjlighet för Svea-
borgsborna att med HST:s resekort bevisa sin rätt att använda en 
invånarport 

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för 
beredning.

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


