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§ 26
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterade att 
sammanträdet var lagligt och beslutfört och valde Eppie Eloranta och 
Pekka Tiusanen till protokolljusterare.

Behandling

Pekka Tiusanen väljs i stället för Erwin Woitsch till protokolljusterare.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet konstaterar att sammanträdet 
är lagligt och beslutfört och väljer ledamöterna Eppie Eloranta och 
Erwin Woitsch att justera protokollet från detta sammanträde.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 27
Verkställighet av besluten vid detta sammanträde

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutar att de beslut som 
fattats vid detta sammanträde får verkställas innan de vunnit laga kraft, 
om inte något annat har beslutats eller senare beslutas separat.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 28
Direktiven för rambudgeten år 2014 och för förslaget till 
ekonomiplan åren 2014–2016

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Stadsstyrelsen godkände på sitt möte 25.3.2013 direktiv för budgeten 
för år 2014 och samtidigt en ekonomiplan för åren 2014–2016.

Enligt direktiven är de ekonomiska utsikterna fortfarande osäkra. Den 
ekonomiska tillväxten har under år 2012 varit svag och det försämrade 
sysselsättningsläget har försämrat skatteintäkterna och ökar samtidigt 
trycket på de offentliga utgifterna.

Man räknar med att både Finlands och hela euroområdets tillväxt 
kommer att vara svag. Under år 2012 sjönk den ekonomiska aktiviteten 
med 0,5 %, vilket kraftigt påverkar också Finlands ekonomi under åren 
2013–2014. BNP för år 2013 beräknas växa 0,5 %, men vara något 
högre mot slutet av året. Fortfarande ökar statens låntagning under 
åren 2013–2014. Under åren 2012–2014 minskar den arbetsföra 
befolkning som allra snabbast, vilket innebär att arbetskraften minskar. 
Arbetslösheten beräknas bli ca 8 % år 2014.

Under den pågående regeringsperioden har kommunernas inkomster 
beskurits märkbart. Under de senaste åren har situationen i Helsingfors 
dock varit förhållandevis god tack vare möjligheterna till de märkbara 
överföringarna från Helsingfors energi. I framtiden kommer staden dock 
inte att i lika hög grad kunna stödja sig på de pengarna. 

Under de senaste åren har stadens investeringar varit på en hög nivå 
bland annat på grund av byggnationen av nya områden, utvidgandet av 
den kommunala trafiken och reparationerna av gamla fastigheter. 

Ökningen av driftsekonomin var under år 2012 4,8 % mot 2,5 % 
föregående år. Driftsutgifterna (utan affärsverk) i budgeten för år 2013 
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är 3,3 % större än år 2012. Under fullmäktigeperioden 2013 – 2016 
försöker man se till att belåningen blir långsammare genom att årligen 
förbättra produktiviteten med 1 %. Bl.a. följande åtgärder för att minska 
ökningen av driftsutgifterna är centrala:

• De reella driftsutgifterna ska vara befolkningsökningen 
minus 1 %.

• De årliga investeringarna är 435 miljoner euro.

• Bostadsplaneringen höjs till 5 500 bostäder per år.

•       Verken gör upp en plan för pensioneringen senast 30.6.2013. I 
den beaktas  befolkningsökningen och skillnaderna mellan de olika 
förvaltningarna.

• Alla verk gör upp en fastighetsplan.

• Produktiviteten förbättras genom att staden gör upp och 
förverkligar ett helhetsprogram för att förbättra produktiviteten. 

Verksamhetsutgifterna ökar inte jämfört med år 2013. Man avsätter 
medel på sådana områden där befolkningsökningen kräver ett ökat 
servicebehov. De olika förvaltningarna ser till att i sin egen rambudget 
ha medel för eventuella löneförhöjningar som nya arbetsmarknadsavtal 
förutsätter. Vid behov kommer stadsstyrelsen att anpassa ramen till 
förändrade behov. 

Fullmäktige uppmanar de olika förvaltningsgrenarna att särskilt beakta 
bl.a. följande:

• Budgeten för år 2014 görs upp med utgångspunkt i 
fullmäktigestrategin för åren 2013 – 2016. 

• Ett konkret produktivitetsprogram med konkreta mätare 
görs upp per förvaltning.

• Motiveringarna till ekonomiska beslut och sådana som hör 
ihop med stadens servicenivå ska innehålla beskrivningar om hur de 
påverkar produktiviteten och vilka ekonomiska konsekvenser de har.

• Förvaltningarna ska i sin personalplanering betona en 
minskning av personalen.

• Alla verk ska främja öppenhet i sin information och se till 
att informationen når ut till kommuninvånarna.

• Förvaltningarna rapporterar i samband med sina 
budgetframställningar hur de har beaktat den s.k. positiva 
diskrimineringen.
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Föredragande
rektor
Gunborg Gayer



Helsingfors stad Protokoll 3/2013 6 (22)
Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Rektor/4
23.5.2013

Postadress Besöksadress Telefon FO-nummer Kontonr
PB 5200 Dagmarsgatan 3 +358 9 310 49494 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGFORS STAD Helsingfors 52 Telefax Moms nr
kansliet@arbis.hel.fi www.hel.fi/arbis +358 9 310 40495 FI02012566

§ 29
Helsingfors arbis budgetförslag för år 2014 och förslag till 
enekonomiplan för åren 2014–2016

HEL 2013-002088 T 02 02 00

Beslut

Direktionen godkände budgetförslaget och förslaget till ekonomiplan för 
åren 2014–2016 med föredragandens ändring av det bindande målet 
från 22 000 timmar till 22 500 timmar i beredningen, i tabellen med 
kvantitativa och ekonomiska mål, i motiveringsdelen för budgetboken 
och i produktivitetsprogrammet.

Behandling

Gunborg Gayer: Det bindande målet ändras från 22 000 timmar till 22 
500 timmar i beredningen, i tabellen med kvantitativa och ekonomiska 
mål, i motiveringsdelen för budgetboken och i 
produktivitetsprogrammet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 BU 2014 EP 2014 2016.pdf
2 Mål o uppföljning 2014.pdf
3 Budgetboken, motiveringsdelen.pdf
4 Helsingfors arbis personalplan 2014.pdf
5 Fastighetsplan för Helsingfors arbis för åren 2013.pdf
6 Produktivitetsprogram för Helsingfors arbis 2013.pdf

Beslutsförslag

Direktionen diskuterar förslagen, godkänner dem och sänder dem till
stadsstyrelsen.

Föredraganden

Stadsstyrelsen har 25.3.2013 godkänt direktiven för hur budgeten för år 
2014 och ekonomiplanen för åren 2014-2016  bör göras upp. 
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Utgångspunkten är bokslutet för år 2012 samt innevarande års budget. 
Ramen för år 2014 har beräknats utgående från en kostnadsökning på 
1,7 %. 

Ramen för Helsingfors arbetarinstitut gavs enligt följande (1 000 euro):

                             BS 2012         BU 2013             Ram  2014   

Inkomster                     614               570                        570

Utgifter                      3 009             3 071                      3 123

Verksamhetsbidrag    -2 395           -2 501                     -2 553

Inkomster

I ramen för inkomster har man hållit samma nivå för år 2014 som i 
budgeten för år 2013, trots att ekonomiplanen som gjordes upp år 2012 
för år 2014 visade att institutet inte mera får understöd för projektet 
Delaktig i Finland, som avslutas 30.6.2013. Budgeten har gjorts upp 
enligt given inkomstram, men det är osannolikt att kursavgifter och 
hyresinkomster kan ökas så mycket att hela inkomstbeloppet kan 
erhållas. Kursavgifterna och hyrorna kommer att justeras från och med 
september 2014 med en ökning på ca 2 %. Direktionen har fastslagit 
de nuvarande kursavgifterna och hyrorna 27.3.2012.

Institutet får årligen sammanlagt 10 000 euro studiesedlar och 
kvalitetspengar i understöd .

Beställda kurser, främst språkkurser i svenska, saluförs både till 
stadens olika verk och utomstående organisationer. De här kurserna 
beräknas ge en årlig inkomst på 12 000 euro.

Utgifter

Utgifterna har beräknats utgående från att 22 000 undervisningstimmar 
ordnas. Personalen består av 27 månadslöntagare och ca 250 
timlärare och extra personal. Personalen ökar inte under planperioden. 
Lönekostnaderna har beräknats utgående från gällande avtal.

Verksamheten åren 2014 och 2015 är planerade så att kurserna i 
huvudsak ordnas i institutets egna utrymmen på Dagmarsgatan 3 och i 
Stoa. Några utrymmen hyrs av stadens skolor främst för slöjd och 
gymnastik och av utomstående hyrs en simhall och ett 
fotolaboratorium. År 2016, då det är planerat att den grundläggande 
reparationen inleds i april, minskar hyresinkomsterna och utgifterna 
ökar för flyttning till tillfälliga utrymmen.   

Investeringar
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Ramen för investeringar är 42 000 euro år 2014. Det nya 
kurshanteringsprogrammet kostar ca 12 000 euro år 2014. För 
anskaffning av lösöre har år 2014 reserverats 30 000 euro och 50 000 
euro för åren 2015 och 2016.

Prestationsmål

Bindande prestationsmål är 22 000 undervisningstimmar.

Produktiviteten

För att förbättra produktiviteten strävar man bl.a. efter att höja 
deltagarantalet på kurserna samt att effektivera uthyrningen.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 BU 2014 EP 2014 2016.pdf
2 Mål o uppföljning 2014.pdf
3 Budgetboken, motiveringsdelen.pdf
4 Helsingfors arbis personalplan 2014.pdf
5 Fastighetsplan för Helsingfors arbis för åren 2013.pdf
6 Produktivitetsprogram för Helsingfors arbis 2013.pdf
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§ 30
Helsingfors arbis utlåtande om revisionsnämndens 
revisionsberättelse för år 2012

HEL 2013-006672 T 00 03 00

Beslut

Direktionen för Helsingfors arbis har ombetts uttala sig om fyra punkter 
i revisionsberättelsen för år 2012. Direktionen ger följande utlåtande:

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen för Helsingfors arbis har ombetts uttala sig om fyra punkter 
i revisionsberättelsen för år 2012. Direktionen ger följande utlåtande:

Föredraganden

Punkt 2.6 Slutsatser om hur målen har uppnåtts

Helsingfors arbis bindande mål för år 2012 var 22 000 undervisade 
lektioner. Detta mål nåddes med råge, eftersom resultatet var 22 920 
lektioner.  Också övriga icke-bindande mål har uppnåtts. Däremot 
skedde en överskridning av ramen på 46 745 euro, vilket berodde på 
det större antalet förverkligade lektionerna.

Punkt 4.1.1 Målen för produktivitets- och arbetshälsoprogrammet

Helsingfors arbis mål i produktivitets- och arbetshälsoprogrammet från 
2011 har uppnåtts till största delen. Detta gäller det bindande målet, 
d.v.s. antalet undervisade lektioner (22 000) såväl som andra mål. 
Kursavgifterna justerades i september 2012. De fyra lägsta 
avgiftsklasserna höjdes inte medan de högre höjdes med 10 %. 
Höjningen gav ca 4 000 euro i intäkter. Fastigheten på Dagmarsgatan 
3 är uthyrd under dagtid och utanför terminerna i betydligt högre grad 
än förr, vilket syns på de ökade hyresinkomsterna, 15 300 euro jämfört 
med år 2011. Samarbetet över förvaltnings- och kommungränserna har 
ökat bl.a. genom ett samarbetsavtal med Vanda 
vuxenutbildningsinstitut och genom samarbetet mellan 
huvudstadsregionens medborgarinstitut beträffande det nya 
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kurshanteringsprogrammet Kursor (som tas i bruk under år 2014). 
Ytterligare har invandrarprojektet Delaktig i Finland i 
huvudstadsregionen (slutrapporten inlämnas 30.6.2013) resulterat i 
nyuppbyggda regionala förvaltningsstrukturer för integration på 
svenska, i ett ökat samarbete med tredje sektorn och i att en läroplan 
för integrationsundervisning godkändes av direktionen och togs i bruk 
ett år tidigare än planerat, d.v.s. i september 2012 som en s.k. frivillig 
integrationsutbildning.

Det enda målet som inte har uppnåtts sammanhänger med fastigheten 
vid Dagmarsgatan 3 och gäller framför allt energibesparingar och 
förbättrad ergonomi för personalen. Detta torde kunna åtgärdas i 
samband med den förestående grundläggande reparationen år 2016 – 
2017.

Punkt 4.3.2 Åtgärder för att öka sysselsättningen av invandrare

Helsingfors arbis inledde i maj år 2011 sitt projekt Delaktig i Finland i 
huvudstadsregionen. Ett av projektets mål var att inleda en 
integrationsundervisning på svenska för att ge invandrare bättre 
möjligheter på arbetsmarknaden. Som ett led i detta inleddes institutets 
integrationsundervisning på svenska ett år tidigare än planerat, 
handledningen och yrkesvägledning sköttes och sköts i samarbete med 
Luckan integration, stadens eget projekt kring mammor som vårdar 
sina småbarn hemma har i tre år med framgång haft en grupp på 
Helsingfors arbis, och inom projektet pågår som bäst i samarbete med 
Luckan integration en utredning om den svenskspråkiga 
arbetsmarknaden i regionen. Resultaten redovisas i slutrapporten per 
30.6.2013.

Punkt 4.7.3 Förverkligandet av stadens strategi för åren 2009 – 2012

I strategin för 2009–2012 ingick uppmaningen om en utredning av om 
de två arbetarinstituten i Helsingfors kunde samgå i samband med att 
det finska arbetarinstitutet gick in för en ny organisationsmodell. 
Ekonomi- och planeringscentralens utredning gav dock vid handen, att 
en sammanslagning inte ger några som helst synergieffekter, som inte 
ingår i det självklara och nära samarbete som instituten redan har på 
flera olika nivåer. 

Det finska medborgarinstitutets nya organisation från 1.5.2013 har 
slopat sina s.k. distriktsinstitut och övergått till en centraliserad 
förvaltningsmodell. I denna nya modell ser direktionen för Helsingfors 
arbis som omöjligt att på ett naturligt sätt inlemma det svenska 
arbetarinstitutet utan att allvarligt äventyra en enhetlig svensk 
pedagogisk och social miljö, en sådan som nu finns på Dagmarsgatan 
3. 
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Under perioden har ett flertal både landsomfattande, regionala och 
kommunala utredningar gjorts om möjligheten att samordna eller t.o.m. 
sammanslå det svenska fria bildningsarbetet. Bland annat forskaren 
Kjell Herberts föreslår i sin rapport FRISBI år 2010, att 
huvudstadsregionens svenska fria bildning allra mest drar nytta av en 
gemensam organisation. Detta kunde med fördel förverkligas som ett 
svenskt ”Samarbis” i huvudstadsregionen. Diskussionerna inom 
bildningsroteln i Helsingfors har också gått i de här banorna inför den 
nya strategiperioden 2013 - 2016, och som bäst pågår ett 
utredningsarbete i frågan på uppdrag av de biträdande 
stadsdirektörerna för bildningssektorerna.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi
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§ 31
Ny befattning som invandrarkoordinator

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Den förra direktionsordföranden Sture Gadd motionerade i fullmäktige 
om en invandrarkoordinator knuten till Helsingfors arbis. Pengar finns i 
budgeten för år 2013 från 1.7 då projektet Delaktig i Finland slutar 30.6. 
På grund av den långsamma hanteringen av inrättandet av en 
befattning på personalcentralen och inom centralförvaltningen, räcker 
tiden inte till för att ledigförklara befattningen under vårterminen 2013. 
Rektorn har därför beslutat att anställa Ann-Jolin Grüne, den 
nuvarande projektledaren, för tiden 1.7–31.12.2013. Befattningen 
ledigförklaras genast i början av höstterminen 2013.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 32
Uppföljning av riktlinjerna för arbetsåret 2012–2013

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Direktionen drog på sitt möte 14.2.2012 upp riktlinjerna för 
undervisningsplanen för arbetsåret 2011–2012 enligt följande:

Arbis värderingar som har sin utgångspunkt i stadens strategier skall 
synas i kursutbudet. 

Det bindande målet på 22 000 timmar år 2012 hålls oförändrat.

Arbis förverkligar ett mångsidigt kursutbud trots de ekonomiskt sämre 
tiderna. 

Arbis medverkan i projektet Delaktig i Finland syns i verksamheten.

Arbis gör en satsning på föräldrabarnkurser

Det bindande målet uppnåddes med god marginal: År 2012 hölls 22 
920 timmar. Innehållet i kurskatalogen visar på det mångsidiga 
kursutbud som lärarna hade skapat för arbetsåret 2012–2013. 

Den integrationsarbetsgrupp som skapades under det första året i 
samband med projektet Delaktig i Finland planerade våren 2012 en 
frivillig integrationsutbildning på svenska, som startade i september. 
Den byggde på Utbildningsstyrelsens läroplan för integrationsutbildning 
av vuxna invandrare men var mindre omfattande. Antalet deltagare 
varierade under årets lopp men i slutet av vårterminen var de ca tio, 
varav fem för tillfället är på arbetslivspraktik.  

Integrationsgruppen arbetade under hösten 2012 med en läroplan för 
en fullödig integrationsutbildning. Läroplanen godkändes av direktionen 
4.12.2012. I mars 2013 deltog Arbis i upphandlingen av en 
integrationsutbildning i Helsingfors men blev inte vald till 
utbildningsarrangör. 
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Satsningen på föräldrabarnkurser resulterade i 18 kurser (13 året 
innan). Kursen Swedish for Parents, som erbjuder barnpassning 
medan någon av föräldrarna läser svenska och dessutom handledning 
i samhällsfrågor för föräldrarna, fick ett ordentligt uppsving och hade 
som bäst ett tiotal deltagare.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 33
Undervisningsplan för arbetsåret 2013-2014

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Enligt § 4, mom. 16 i institutets instruktion godkänner direktionen 
riktlinjerna för undervisningsplanen för institutet, vilket direktionen 
gjorde på sitt möte den 12 februari 2013.

För arbetsåret 2013–2014 planerar institutets planeringsansvariga 
lärare ca 24 000 timmar. Det är 2000 timmar mera än det bindande 
målet på 22 000 timmar men mot bakgrunden av antalet indragna 
kurser under tidigare år är det en realistisk överplanering, som 
möjliggör att institutet kommer upp till det bindande målet. 
Överplaneringen ger också en möjlighet för lärarna att pröva på något 
nytt och/eller aktuellt.

Årets tema vatten kommer till synes framför allt i en rad föreläsningar 
men också i de ämnen där det är ett naturligt element.

Satsningen på barn- och familjekurser fortsätter. Det exakta antalet 
familjekurser framgår ur den detaljerade undervisningsplan som 
föreligger på mötet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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§ 34
Direktionens mål för mandatperioden

HEL 2013-004203 T 00 01 01

Beslut

Direktionen beslutade om målen för sin mandatperiod enligt 
beredningen.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutsförslag

Direktionen beslutar om målen för sin mandatperiod.

Föredraganden

Direktionen beslutade på sitt föregående möte att bordlägga frågan om 
målen för mandatperioden p.g.a. att ordföranden var frånvarande. Man 
ansåg att ordföranden har en så viktig roll att han måste ha en 
möjlighet att ge sin syn på saken. 

Den diskussion som direktionen förde på seminariet före mötet 
26.3.2013 utmynnade i följande tankar:

Arbis skall vara ett självständigt svenskt allmänbildande vardagsrum  
(andningshål) och kulturcentrum för alla svenskkunniga och nordiskt 
orienterade stadsbor. 

Arbis skall erbjuda ett livslångt lärande  och kreativitet  för alla 
oberoende av kön, social status eller ras och kultur. 

Arbis skall hjälpa till att förhindra rasism genom att utöka växelverkan, 
bygga broar , minska fördomar mellan olika kulturer och språk. 

Arbis skall hjälpa staden att förebygga såväl psykisk som fysisk ohälsa 
hos sina invånare och befästa det svenska språkets ställning i staden.

Hur når vi detta?

- genom aktiva möten 

- genom att verka som ambassadörer och förespråkare 
såväl inom som utom Arbis
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- framföra initiativ som bereds för direktionen

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Beslutshistoria

Direktionen för svenska arbetarinstitutet 26.03.2013 § 23

Bordlades 26.03.2013

HEL 2013-004203 T 00 01 01

Beslut

Direktionen för svenska arbetarinstitutet beslutade bordlägga ärendet.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B24B93BF0-37F5-4B70-A859-228742B00775%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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§ 35
Godkännande av Helsingfors arbis it-plan för åren 2013-2016

HEL 2013-006692 T 07 02 00

Beslut

Direktionen godkände förslaget till Helsingfors arbis it-plan för åren 
2013–2016.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 IT-plan 2013-2016.pdf

Beslutsförslag

Direktionen godkänner förslaget till Helsingfors arbis it-plan för åren 
2013–2016.

Föredraganden

Enligt Helsingfors stads strategier skall varje kommunalt verk ha en 
egen IT-strategi med planer för de närmaste fyra åren. Staden har en 
ny IT-plan som publicerades 2012. Arbis vill i sin plan både kartlägga 
nuläget och sikta framåt så långt det är möjligt med nuvarande 
kännedom om hur utvecklingen inom IT går framåt. Planen är en 
helhetsöversyn av behov och utvecklingsförslag både inom 
administrationen och inom undervisningen.

Planen är gjord av it-gruppen på Helsingfors arbis med Arbis it-
ansvariga Ulf Ginman i spetsen.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Upplysningar
Moa Thors, biträdande rektor, telefon: 310 70077

moa.thors(a)arbis.hel.fi

Bilagor

1 IT-plan 2013-2016.pdf

http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78098B51-5CD1-40C7-9AF6-A00CE4A56097%7D&vsId=%7B96AB7266-F7C4-4785-8225-AADBA3F95528%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78098B51-5CD1-40C7-9AF6-A00CE4A56097%7D&vsId=%7B96AB7266-F7C4-4785-8225-AADBA3F95528%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78098B51-5CD1-40C7-9AF6-A00CE4A56097%7D&vsId=%7B96AB7266-F7C4-4785-8225-AADBA3F95528%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78098B51-5CD1-40C7-9AF6-A00CE4A56097%7D&vsId=%7B96AB7266-F7C4-4785-8225-AADBA3F95528%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78098B51-5CD1-40C7-9AF6-A00CE4A56097%7D&vsId=%7B96AB7266-F7C4-4785-8225-AADBA3F95528%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
http://ahjo/Workplace/getContent?id=%7B78098B51-5CD1-40C7-9AF6-A00CE4A56097%7D&vsId=%7B96AB7266-F7C4-4785-8225-AADBA3F95528%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document
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§ 36
Kamratföreningen vid Helsingfors stads svenska arbetarinstitut

Beslut

Antecknades för kännedom.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer

Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Föredraganden

Tidigare var det allmänt, att det vid de kommunala medborgarinstituten 
fanns s.k. kamratföreningar, vars främsta uppgift har varit att samla 
kursdeltagarna till olika slag av fritidssysselsättningar, resor, utflykter 
m.m. Tiderna har nu förändrats så pass mycket, att ytterst få människor 
är villiga att ge av sin fritid för sådan verksamhet.

Helsingfors arbis kamratförening har under en lång räcka av år fört en 
tynande tillvaro. Den nuvarande styrelsen har därför på två på varandra 
följande möten 7.3 och 8.4.2013 beslutat att lägga ner föreningen. 
Styrelsen utsåg ordföranden Eivor Holm och kassören Ulf Palin till 
likvidatorer. Enligt föreningens stadgar går de medel som föreningen 
har till Svenska folkskolans vänner, som meddelat att man inte 
motsätter sig nedläggningen. Föreningens tillgångar på drygt 6 000 
euro kommer därför att tillfalla SFV. Pengarna kommer att förvaltas av 
SFV och i framtiden användas till kursdeltagarnas fromma.

Föredragande
rektor
Gunborg Gayer
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Direktionen för svenska arbetarinstitutet

Nils Torvalds
ordförande

Moa Thors
protokollförare

Protokollet justerat

Eppie Eloranta Pekka Tiusanen

Protokollet har hållits offentligt framlagt på Helsingfors stads 
registratorskontor (Norra esplanaden 11-13) 30.5.2013 och det beslut 
som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads 
registratorskontor senast den bestämda tidens sista dag under 
registratorskontorets öppettid.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet 
avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha 
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista 
dagen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, 
första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran 
om omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stadsstyrelse.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB10
 00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer: (09) 655 783
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13 
Telefonnummer: (09) 310 13700 (Allmän förvaltning, Energi och 
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Hamnen)
 (09) 310 13701 (Stadsplanerings- och fastighetsväsendet)

 (09) 310 13702 (Byggnads- och miljöväsendet)

 (09) 310 13703 (Bildnings- och personalväsendet)

 (09) 310 13704 (Social- och hälsovårdsväsendet)

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att 

göra detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på 
begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads 
registratorskontor

2


