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§ 256
Den av ledamoten Björn Månsson väckta motionen om anvisning av 
en plats för en minnesplakett för Claes Andersson

HEL 2020-001112 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad. 

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Motion 29.1.2020 Björn Månsson, Plats för minnesplakett för Claes 
Andersson

2 Utlåtande från stadsmiljösektorn till stadsstyrelsen om en motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Björn Månsson och 24 andra ledamöter föreslår i sin mo-
tion att Helsingfors anvisar en plats för en minnesplakett för Claes An-
dersson, psykiatern, politikern, författaren och jazzpianisten, som avled 
sommaren 2019. Plaketten kunde bekostas av Svenska kulturfonden 
och enligt den avlidnes familj kunde Anderssons minne hedras med en 
enkel plakett på en plats som bäst avspeglar hans minne och verk-
samhet. Alternativa platser är skvären mellan Riksdagshuset och Mu-
seigatan. Skvären ligger mitt emellan riksdagen och jazzklubben Story-
ville och symboliserar därmed två sidor av Anderssons mångsidiga 
livsgärning och arv. Vid platsen finns en bergvägg där man kunde fästa 
plaketten. En annan möjlig plats är Författarparken i Bortre Tölö. Vi un-
dertecknade föreslår att staden anvisar en lämplig plats för en minnes-
plakett för Claes Andersson. 

Stadsstyrelsen konstaterar, med hänvisning till stadsmiljösektorns utlå-
tande 21.4.2020, att en minnesplakett över Claes Andersson kan pla-
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ceras på det ställe som föreslogs i första hand, dvs. Riksdagsparken. 
Sektorn är beredd att komma överens med Svenska Kulturfonden om 
detaljerna kring placeringsstället, att ingå de avtal som behövs för pla-
ceringen av minnesplaketten och att bevilja projektet ett eventuellt be-
hövligt åtgärdstillstånd.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter. 

Stadsfullmäktiges ordförande beslutade 15.4.2020, § 3, att stadsstyrel-
sen senast 7.10.2020 bör förelägga stadsfullmäktige de i 30 kap. 11 § i 
förvaltningsstadgan avsedda fullmäktigemotioner för vilka den utsatta 
tiden för detta är 1.4–7.10.2020. Enligt 30 kap. 20 § i förvaltningsstad-
gan kan stadsfullmäktiges ordförande av särskilda skäl bevilja stadssty-
relsen tillstånd att överskrida de utsatta tiderna i 30 kap.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Bilagor

1 Motion 29.1.2020 Björn Månsson, Plats för minnesplakett för Claes 
Andersson

2 Utlåtande från stadsmiljösektorn till stadsstyrelsen om en motion

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen 14.09.2020 § 520
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Beslut

Stadsstyrelsen föreslog stadsfullmäktige följande:

Stadsfullmäktige betraktar motionen som slutbehandlad. 

Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
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Upplysningar
Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36154

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 21.4.2020
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Utlåtande

Stadsmiljösektorn tackar för förslaget och meddelar att den anser att 
en minnesplakett över Claes Andersson kan placeras i Riksdagspar-
ken, som i första hand föreslagits för en sådan. Sektorn är beredd att 
komma överens med Svenska kulturfonden om detaljerna kring place-
ringsstället, att ingå de avtal som behövs för placeringen av minnespla-
ketten och att bevilja projektet ett eventuellt behövligt åtgärdstillstånd.

Begäran om utlåtande

Stadskansliet har bett stadsmiljösektorn ge ett utlåtande eller skicka ett 
brev från sektorn till stadsstyrelsen senast 24.4.2020.

Upplysningar
Jouni Heinänen, teamchef, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi


