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§ 35
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden och vice ordförande 
och ledamöter i nämndens ungdomssektion

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige

 valde Otto Köngäs till ny personlig ersättare för Nasima Razmyar i 
kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som slutar vid utgån-
gen av maj 2021. 

Stadsfullmäktige

 beviljade Niilo Toivonen avsked från förtroendeuppdraget som leda-
mot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämndens ungdomssek-
tion

 valde Otto Köngäs till ny ledamot och vice ordförande i kultur- och 
fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige

 beviljade Toni Ahva avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 valde Oskar Viding till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens ung-
domssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 
2021. 

Stadsfullmäktige justerade samtidigt omedelbart denna paragraf i pro-
tokollet.

Behandling

Ledamoten Eveliina Heinäluoma föreslog Otto Köngäs till ersättare i 
kultur- och fritidsnämnden och till ledamot och vice ordförande i ung-
domssektionen.

Ledamoten Mika Raatikainen föreslog Oskar Viding till ledamot i kultur- 
och fritidsnämndens ungdomssektion.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi
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Bilagor

1 Eroilmoitus 24.1.2018
2 Eroilmoitus 23.1.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige

Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige

 väljer _____________ till ny personlig ersättare för Nasima Razmy-
ar i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som slutar vid 
utgången av maj 2021. 

Stadsfullmäktige

 beviljar Niilo Toivonen avsked från förtroendeuppdraget som vice 
ordförande i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion 

 väljer ___________ till vice ordförande och ____________ till ny le-
damot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den man-
dattid som slutar vid utgången av maj 2021.

Stadsfullmäktige

 beviljar Toni Ahva avsked från förtroendeuppdraget som ledamot i 
kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion

 väljer ___________ till ny ledamot i kultur- och fritidsnämndens 
ungdomssektion för den mandattid som slutar vid utgången av maj 
2021. 

Stadsfullmäktige justerar samtidigt omedelbart denna paragraf i proto-
kollet.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige beviljade 17.1.2018 (§ 5) Mikael Jungner (SDP) av-
sked från förtroendeuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämn-
den och valde Niilo Toivonen till ledamot i kultur- och fritidsnämnden för 
den mandattid som slutar vid utgången av maj 2021.
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Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 272) Niilo Toivonen till personlig er-
sättare för biträdande borgmästaren för kultur- och fritidssektorn Nasi-
ma Razmyar i kultur- och fritidsnämnden för den mandattid som börja-
de år 2017. Sedan Niilo Toivonen blivit vald till ordinarie ledamot i 
nämnden är det skäl att välja en ny personlig ersättare för Nasima 
Razmyar.

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 275) Niilo Toivonen (SDP) till vice 
ordförande och ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion 
för den mandattid som börjar år 2017. Niilo Toivonen anhåller 
24.1.2018 om avsked från förtroendeuppdraget som vice ordförande 
och ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion.

Stadsfullmäktige valde 7.6.2017 (§ 275) Toni Ahva (Sannf.) till ledamot 
i kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion för den mandattid som 
börjar år 2017. Toni Ahva anhåller 23.1.2018 om avsked från förtroen-
deuppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämndens ungdomssek-
tion.

Enligt 70 § 3 mom. i kommunallagen (410/2015) kan den som har gilti-
ga skäl avgå från förtroendeuppdraget. Det organ som utser den förtro-
endevalda beslutar om beviljande av avsked.

Till ett förtroendeuppdrag som blivit ledigt under pågående mandattid 
ska en ny förtroendevald utses för den återstående mandattiden. Den 
som utses ska vara valbar till en nämnd med stöd av 74 § i kommunal-
lagen.

Enligt 70 § i kommunallagen får till ett förtroendeuppdrag väljas endast 
den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget. En förtroende-
vald ska på begäran av fullmäktige lämna en redogörelse för de om-
ständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han 
eller hon är valbar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Jenni Björksten, förvaltningsexpert, telefon: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Bilagor

1 Eroilmoitus 24.1.2018
2 Eroilmoitus 23.1.2018

Sökande av ändring

Kommunalbesvär, fullmäktige
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Utdrag

Utdrag Bilagor till utdrag
De i beslutet nämnda Kommunalbesvär, fullmäktige

För kännedom

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens ungdomssektion
Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 61

HEL 2017-010630 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

 myöntää Niilo Toivoselle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaoston varapuheenjohtajan ja jäsenen luottamustoimista ja

 valitsee ___________ varapuheenjohtajaksi ja ____________ jäse-
neksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaostoon vuoden 
2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto

 myöntää Toni Ahvalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuo-
risojaoston jäsenen luottamustoimesta ja

 valitsee ___________ jäseneksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 
nuorisojaostoon vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimi-
kaudeksi. 

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta 
heti.

29.01.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi


