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§ 320
Initiativ från kommunmedlemmar under perioden 1.9.2021–30.6.2022

HEL 2022-001840 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade initiativen från kommunmedlemmar och 
de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, specialsakkunnig, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan jäsenen aloitteet 1.9.2021 - 30.6.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Under perioden 1.9.2021–30.6.2022 registrerades fem initiativ inläm-
nade av kommunmedlemmar. De initiativ som kommit in och svaren 
med anledning av dem utgör bilaga. Av initiativen gäller fyra stadsmil-
jösektorn och en social- och hälsovårdssektorn. Initiativtagarna har fått 
svar från biträdande borgmästaren.

Enligt 23 § i kommunallagen har kommuninvånarna samt sammanslut-
ningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen samt de som 
äger eller besitter fast egendom i kommunen rätt att komma med initia-
tiv i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som 
utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som 
gäller tjänsterna i fråga. Initiativtagaren ska informeras om de åtgärder 
som vidtagits med anledning av initiativet. Fullmäktige ska minst en 
gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör 
till fullmäktiges befogenhet och om de åtgärder som har vidtagits med 
anledning av initiativen.



Helsingfors stad Protokoll 21/2022 2 (3)
Stadsfullmäktige

Ärende/10
07.12.2022

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 1 Norra esplanaden 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 17 Telefax Moms nr
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia FI02012566

Utöver de initiativ från kommunmedlemmar som faller under stadsfull-
mäktiges kompetens, så kommer det in också andra initiativ och annan 
respons, som hänskjuts till sektorerna för svar.

Enligt 26 kap. 1 § i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen två gånger 
om året underrätta fullmäktige om de initiativ som kommuninvånare el-
ler servicetagare har tagit i frågor som hör till fullmäktiges befogenhet 
och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen. I 
slutet av 2021 registrerades två initiativ som besvarats i augusti och 
november 2022. Initiativen i fråga har inkluderats i sammanställningen 
som nu behandlas.

Vid behandlingen av de invånarinitiativ som avses i 26 kap. 1 § i för-
valtningsstadgan tillåts diskussion. Beslut om enskilda initiativ tillåts in-
te utom i fråga om bordläggning eller hemställningsklämmar.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Anna Villeneuve, specialsakkunnig, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1 Kunnan jäsenen aloitteet 1.9.2021 - 30.6.2022

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 21.11.2022 § 814

HEL 2022-001840 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee kunnan jäsenen aloitteet ja niiden johd-
osta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36045
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