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§ 85

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Beslut

Ordföranden konstaterade att sammanträdet var lagligen sammankallat och
beslutsfört.

Redogörelse

Fullmäktige hade sammankallats genom en kallelse som undertecknats av
fullmäktiges ordförande och daterats 10.6.2021 och som utsänts till
fullmäktigeledamöterna.
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§ 86

Val av protokolljusterare
Beslut

Till protokolljusterare valdes Juhani Kähärä och Eva-Lena Gästrin.
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2523/10.03.02/2021

Fullmäktige 21.06.2021 § 87
§ 87

Fråga om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för
familjer och elitidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin
(Bordlagt 7.6.2021)
Beredning och upplysningar:
Jaakkola Ari
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera
Ruohos och 13 andra ledamöters fråga 22.3.2021 om bokning av
simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då
de är stängda på grund av coronaepidemin och konstaterar att frågan är
slutbehandlad.

Behandling

Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
Redogörelse

Veera Ruoho och 13 andra ledamöter lämnade 22.3.2021 en fråga till
fullmäktige där de frågar om Esbo stad kan erbjuda stadens
simbassänger och idrottsplatser för privatbruk för familjer och
elitidrottare. På så sätt kunde man möjliggöra en säker simupplevelse
som stöder hälsan och rehabiliteringsmöjligheterna under coronatiden,
då många idrottsplatser är stängda.
I Esbo finns elitidrottare för vilka simning är antingen den huvudsakliga
grenen, eller en gren som hjälper dem träna eller rehabilitera sig efter
idrottsskador. Kunde dessa idrottare erbjudas en möjlighet att träna i
simhallar och andra idrottssalar med hänsyn till hälsosäkerhet?
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Idrotts- och ungdomsnämndens svar
De idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad har stängts på grund av de
lagar och regler som beror på coronavirusepidemin, för att förhindra
spridningen av epidemin.
Idrottslokalerna får endast användas på existerande träningsturer av
barn och unga som är födda 2008 eller senare samt av elitidrottare i
Esbo som definierats separat mycket specifikt.
Under nedstängningen som beror på coronaepidemin beviljas inte
några nya användarturer i idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad.
Gällande elitidrott:
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer har i samarbete med
Huvudstadsregionens idrottsakademi utarbetat kompletterande
särskilda anvisningar om regionförvaltningsverkets beslut 26.2.2021
(ESAVI/6602/2021), där idrottslokaler och vissa andra lokaler har
stängts med stöd av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar. Den
separata anvisningen har som utgångspunkt att möjliggöra professionell
idrott enligt lagens anda.
I lagens förarbeten definieras professionell idrott på följande sätt:
Social - och hälsovårdsutskottet anser att den begränsning som gäller
professionell idrott i 58 d § och 58 g § i praktiken innebär att
professionell idrott avgränsas till elitidrott så att den omfattar de två
högsta nationella serienivåerna för bollsporter, Alandslagsverksamheten för vuxna och idrottare som förbereder sig för
internationella tävlingar dit de valts genom det nationella grenförbundets
valsystem.
De kompletterande särskilda anvisningar som städerna beslutat om och
som alltså utgår från att möjliggöra professionell idrott:
För unga idrottares del vill man säkerställa en träning som siktar på att
bli professionell. Idrottare i landslaget som grenförbundet särskilt utsett
och som förbereder sig inför internationella tävlingar för vuxna eller
unga år 2021 (EM-, VM- eller följande sommar- eller vinterolympiska
spel) får ett särskilt tillstånd att träna. Dessutom beviljas träningstillstånd
för idrottare som får stöd av Olympiska kommittén samt för
undervisnings- och kulturministeriets stipendieidrottare.
De unga som är får stöd av Olympiska kommittén eller som är
undervisnings- och kulturministeriets stipendieidrottare har rätt att träna.
Dessutom tillåts unga som siktar på EM eller VM i sin åldersklass år
2021 att träna. För dessa ungdomar förutsätts det att deras gren är en
av dem som får stöd av Olympiska kommittén. Det bör noteras att när
det gäller fotboll innebär detta de spelare som är med i landslaget i sin
åldersklass och som förbereder sig på att spela i EM eller VM i år.
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Esbo stad har möjliggjort verksamhet inom elitidrott under hela den
begränsningstid som Covid-19 medfört.
Att familjer kunde boka idrottslokaler skulle enligt vår syn vara emot
gällande bestämmelser.
Från måndag 3.5 har det varit möjligt för dem som har ett simarmband
för specialgrupper att simma i simhallarna i Esboviken, Mellersta Esbo
och Alberga. Om armbandet har en assistentbeteckning är det möjligt
att ta med sig en assistent. Simkompisar kan tills vidare inte följa med.
Också de som har Sportarmbandet 68+ får simma om de dessutom har
EU:s kort för personer med funktionsnedsättning, synskadekort eller ett
FPA-kort med en nummerkod som ger rätt till ett simarmband för
specialgrupper. FPA-koderna som berättigar till specialarmband finns
uppräknade på Sim- och motionssalarmband för specialgrupper
Obs! På grund av dataskyddet kan inga utlåtanden eller utskrifter läsas
vid kassan. Därför kan man endast använda FPA-kortet, EU:s kort för
funktionsnedsättning eller synskadekort för att bevisa att man har rätt till
specialarmbandet.
Sportarmbandet 68+ och ett av de ovannämnda korten ska visas upp
vid simhallskassan. De som har ett simarmband för specialgrupper kan
gå direkt in i omklädningsrummet via portarna. Giltighetstiden på alla
armband har förlängts automatiskt lika länge som avbrottet på grund av
coronapandemin varat.
Simhallarnas bastur och gym samt Alberga friluftsbad har fortfarande
stängt. Också Olars simhall har stängt eftersom det i praktiken inte är
möjligt att hålla tillräckligt stora säkerhetsavstånd i den.
Simhallarna öppnas enligt rekommendationerna av
huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona.
Beslutshistoria
Fullmäktige 07.06.2021 § 78
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Veera
Ruohos och 13 andra ledamöters fråga 22.3.2021 om bokning av
simhallar och idrottsplatser för privat bruk för familjer och elitidrottare då
de är stängda på grund av coronaepidemin och konstaterar att frågan är
slutbehandlad.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.
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Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.
Beslut
Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 10.5.2021 § 161
Förslag

Bildningsdirektör Rinta-aho Harri
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Veera Ruohos och 13 andra ledamöters fråga
22.3.2021 om bokning av simhallar och idrottsplatser för privat bruk för
familjer och toppidrottare då de är stängda på grund av coronaepidemin
och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Idrotts- och ungdomsnämnden 15.4.2021 § 14
Förslag

Direktören för idrotts- och ungdomstjänster Martti Merra
De idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad har stängts på grund av de
lagar och regler som beror på coronavirusepidemin, för att förhindra
spridningen av epidemin.
Idrottslokalerna får endast användas på existerande träningsturer av
barn och unga som är födda 2008 eller senare samt av elitidrottare i
Esbo som definierats separat mycket specifikt.
Under nedstängningen som beror på coronaepidemin beviljas inte
några nya användarturer i idrottslokaler som förvaltas av Esbo stad.

Beslut

Beslutshistoria

Idrotts- och ungdomsnämnden
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.
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Tilläggsmaterial
Valtuustokysymys Ruoho ja Laiho uimahallien ja liikuntapaikkojen varaamisesta
yksityiskäyttöön perheille ja huippu-urheilijoille koronasulkujen aikana
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Fråga om de nedskärningar i tjänsterna som social- och
hälsovårdsreformen medför i Esbo (Bordlagt 7.6.2021)
Beredning och upplysningar:
Syrjänen Markus
Ojavuo Pia
Luukko Olli-Pekka
Immonen Mari E
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Mia
Laihos och Henrik Vuornos samt 23 andra ledamöters fråga 26.4.2021
om konsekvenserna av nedskärningar till följd av social- och
hälsovårdsreformen och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

Behandling

Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
Redogörelse

Frågan
Mia Laiho och Henrik Vuornos samt 23 andra ledamöter lämnade den
26 april 2021 en fråga om de nedskärningar i tjänsterna i Esbo som
social- och hälsovårdsreformen medför:
”Riksdagen behandlar för närvarande den största reformen någonsin
inom finländsk kommunalförvaltning, där ansvaret för att ordna socialoch hälsovårdstjänster och räddningsväsendet överförs från
kommunerna till de nya välfärdsområdena. Från kommunerna till
välfärdsområdena överförs uppgifterna i anslutning till social- och
hälsovården samt finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna.
Detta skulle omvälva kommunernas ekonomi totalt.
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I reformen minskas skattesatsen för alla kommuner med 13,26
procentenheter och detta överförs till finansieringen av
välfärdsområdena. Dessutom överförs en tredjedel av kommunernas
samfundsskatteandel till finansieringen av välfärdsområdena. I och med
reformen blir stora kommuner och städer tvungna att utan vederlag
överlåta egendom till välfärdsområdena. Kommunernas lånestock förblir
dock oförändrad.
Vid beredningen av lagen har reformens konsekvenser för kommunerna
och ekonomin samt förutsättningarna för kommunernas
investeringsförmåga och näringspolitik inte bedömts tillräckligt och
konsekvenserna har beaktats dåligt. Också rådet för bedömning av
lagstiftningen har ägnat uppmärksamhet åt att de växande städernas
investeringsförmåga och tryggandet av livskraften äventyras när
skatteinkomster och fast egendom i och med social- och
hälsovårdsreformen överförs från städerna till välfärdsområdena.
För Esbos del är de direkta nedskärningarna i social- och
hälsovårdstjänsterna till följd av finansieringsmodellen för social- och
hälsovårdsreformen 100 euro per invånare och för de tjänster som blir
kvar i staden 60 euro per invånare. Sammanlagt innebär detta direkta
nedskärningar på cirka 29 miljoner euro i social- och
hälsovårdstjänsterna samt nedskärningar på cirka 17 miljoner euro i de
tjänster som hålls kvar hos staden. De direkta finansieringseffekterna
beaktar dock inte den helhet som finansieringsmodellen ger upphov till.
Den nedskärning som de indirekta effekterna av finansieringsmodellen
orsakar Esbo uppskattas uppgå till 70 miljoner euro per år.
Vi undertecknade ledamöter frågar:
Hur påverkar den minskade finansieringen från Västra Nylands område
i och med social- och hälsovårdsreformen (100 euro/invånare)
Esbobornas social- och hälsovårdstjänster, såsom barnskydd, hemvård
för äldre, heldygnsomsorg av äldre, rehabilitering och arbetsverksamhet
i rehabiliteringssyfte, samt tillgång till vård inom primärvården och den
specialiserade sjukvården?
Hur skulle social- och hälsovårdsreformen påverka modellen med flera
producenter, upphandlingen av tjänster från organisationer och företag
samt smidigheten i de tjänster som produceras i samarbete?
Hur skulle nedskärningarna i stadens finansiering utan skattehöjningar
påverka småbarnspedagogiken, gruppstorlekar i skolorna och
undervisningsutbudet, utbildningen på andra stadiet,
elevvårdstjänsterna, Esbotillägget, den grundläggande
konstundervisningen samt finansieringen av idrott och kultur?
Hur skulle stadens försvagade finansiering i och med social- och
hälsovårdsreformen utan skattehöjningar inverka på underhållet av
grönområden, vägarnas och gång- och cykelledernas skick,
miljöskyddet samt tidtabellerna för planläggning och
tillståndsbehandling?
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Var skulle det vara möjligt att skära ner investeringarna med tiotals
miljoner euro om Esbo höll fast vid målet för finansiering av
investeringar enligt det nuvarande investeringstaket?”
Svar på frågan
Esbos synpunkter på social- och hälsovårdsreformen
Esbo fullmäktige gav 14.9.2020 ett utlåtande om regeringens
proposition med förslag till social- och hälsovårdsreform. Esbo stad
anser att
-

reformens ekonomiska konsekvenser är ohållbara för Esbo stad,
den föreslagna reformen där man övergår till en förvaltning med tre
nivåer försvagar verksamhetsförutsättningarna för växande städer,
nedskärningarna av Västra Nylands vårdlandskaps verksamhet,
som beror på finansieringskriterierna, inte är acceptabla,
verksamhetsförutsättningarna för välfungerande modeller med
många producenter bör tryggas bättre i reformen,
områdesindelningen i särlösningen för Nyland är värd att
understöda och
räddningsväsendet även i fortsättningen ska producera prehospital
akutsjukvård för att säkerställa synergifördelar.

Enligt ett utlåtande av Esbo fullmäktige 14.9.2020 skulle den föreslagna
social- och hälsovårdsreformen på ett ohållbart sätt försämra Esbo
stads ekonomi. Den skär ner finansieringen av stadens verksamhet
direkt och utan grund och förändrar finansieringsstrukturen skadligt. Att
inkomsterna halveras, skulderna hålls kvar hos staden, egendom
överförs utan vederlag samt i synnerhet skattefinansiering ersätts med
statsandelar försämrar stadens investeringsförmåga på lång sikt.
Däremot minskar inte investeringsbehovet nämnvärt. Förändringen i
den ekonomiska balansen för en enskild kommun ska ersättas till fullt
belopp, inte delvis. På motsvarande sätt ska finansieringsmodellen
reformeras så att staden behåller möjligheten och incitamentet att
finansiera de investeringar som en hållbar tillväxt förutsätter även i
framtiden. Detta ligger i hela landets intresse.
Vid lagberedningen och behandlingen i riksdagen har de problem som
Esbo och andra städer presenterat identifierats, men de ändringar som
gjorts har varit otillräckliga för att ändra den allmänna ekonomiska
bedömningen. I regeringens proposition lindrades de direkta
nedskärningarna i kommunernas finansiering något, men de strukturella
problemen kunde inte åtgärdas. Också i grundlagsutskottets utlåtande
21.5.2021 ägnas uppmärksamhet åt kommunernas
egendomsarrangemang, kommunernas möjligheter att sköta sina
uppgifter efter reformen och tillräckligheten av finansieringen av
välfärdsområdenas verksamhet och investeringar. Utskottet förutsätter
att kriterierna för ersättning för förlust av egendom utvidgas. Utskottet
betonar den kommunala självstyrelsens grundlagsenliga skydd för att
främja invånarnas välfärd och regionens livskraft på ett hållbart sätt.
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Konsekvenser för social- och hälsovårdstjänsterna
Den minskande finansieringen av social- och hälsovårdstjänster med
100 euro per invånare utgör cirka 3,3 procent av den totala
finansieringen för Västra Nylands välfärdsområde. Nedskärningen i
finansieringen i kombination med att finansieringen av tjänsterna inte
höjs fullt ut i förhållande till det ökade servicebehovet leder oundvikligen
till att servicenivåerna försämras för invånarna. Välfärdsområdet avgör
hur finansieringen ska fördelas årligen i sina budgetar. Det finns en
övergångsperiod på sju år för att minska finansieringen och en
fullständig nedskärning av finansieringen träder i kraft 2029. Dessutom
kommer social- och hälsovårdsreformen att omfatta
förändringskostnader för välfärdsområdet och kostnader för att inrätta
välfärdsområdet. Finansieringsmodellen för välfärdsområdena stöder
inte investeringsbehoven i växande välfärdsområden, vilket för sin del
fördjupar effekterna av nedskärningarna i finansieringen.
Hela social- och hälsovården i Finland utsätts samtidigt för disruption
och vårdskulder till följd av coronapandemin. De ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenserna av dessa är betydande.
Konsekvenserna är betydande för tillgången till vård, när den
ekonomiska ramen stramas åt samtidigt.
Det är klart att man genast när välfärdsområdets verksamhet inleds
måste prioritera servicenivåerna. Social- och hälsovårdstjänsterna är
beroende av varandra: nedskärningar i en tjänst leder ofta till ett ökat
behov av en annan tjänst. I välfärdsområdesmodellen ligger ansvaret
för balanseringen också hos staten, som måste bedöma om
finansieringen är tillräcklig. I Västra Nyland skulle alla servicehelheter
komma att granskas.
Social- och hälsovårdstjänsterna, i synnerhet socialtjänsterna,
produceras nuförtiden nästan utan undantag enligt modellen med flera
producenter. Organisationernas och företagens tjänster är en
betydande del och ofta det huvudsakliga sättet att ordna socialservice
inom barnskyddet, funktionshinderservicen och boendeservicen inom
äldreomsorgen. De krav på egen produktion och begränsningar i
användningen av köpta tjänster som ingår i lagförslaget är onödiga och
främmande för verkligheten när det gäller ordnandet av social- och
hälsovårdstjänster. En fungerande modell med flera producenter är ett
centralt verktyg för att jämföra tjänsternas kvalitet och stävja
kostnadsökningen.
Konsekvenser för stadens tjänster
Esbo stad har skulder på över 1 miljard euro och Esbokoncernen
skulder på över 4 miljarder euro. Stadens skuldsättning kan inte längre
fortgå, vilket innebär att den inkomstminskning som social- och
hälsovårdsreformen medför förutsätter att ökningen av
verksamhetsutgifterna dämpas och att det gallras i
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investeringsprogrammet eller att Esbobornas skattebörda, det vill säga
skattesatserna, höjs.
En minskning av utgifterna innebär närmast att den nuvarande
bildningssektorns tjänster effektiviseras samt att man ändrar och gallrar
i innehållet. Konsekvenserna av nedskärningarna i stadens finansiering
för utvecklingen av tjänsterna ska planeras enligt enskilda tjänster med
beaktande av förändringen i hela stadens servicestruktur. När det gäller
bildningstjänster ska man särskilt granska icke-lagstadgade tjänster,
såsom stöd för grupper med särskilda behov, extra
undervisningstimmar, stöd för hobbyer och resurser för grundläggande
konstundervisning.
De investeringsbeslut som har gett upphov till stadens nuvarande
lånestock har fattats utgående från städernas gällande
finansieringsmodell. Förändringen i finansieringsstrukturen, det vill
säga nedskärningen av skattefinansieringen och ersättandet av den
med statsandelar samt de begränsningar som ingår i förändringen,
försvagar tillväxten av stadens inkomstfinansiering och nyckeltal för
koncernens ekonomi, vilket kan inverka på tillgången till finansiering och
på priset, vilket rådet för bedömning av lagstiftningen påpekar i sitt
utlåtande. En minskning av den finansiella självständigheten och
osäkerheten i finansieringen skulle försämra städernas
investeringsförmåga. Alla nya investeringar skulle komma att bedömas
på nytt.
Esbo, som växer, befinner sig i en ekonomiskt utmanande situation
även utan social- och hälsovårdsreformen. Reformen ökar direkt och
utan grund behovet av anpassning. Esbo genomför för närvarande
produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad
på ett ansvarsfullt sätt. Anpassningsbördan får inte utökas ytterligare.
Beslutshistoria
Fullmäktige 07.06.2021 § 79
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Mia
Laihos och Henrik Vuornos samt 23 andra ledamöters fråga 26.4.2021
om konsekvenserna av nedskärningar till följd av social- och
hälsovårdsreformen och konstaterar att frågan är slutbehandlad.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.
Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
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om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.
Beslut
Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 24.5.2021 § 179
Förslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Mia Laihos och Henrik Vuornos samt 23 andra
ledamöters fråga 26.4.2021 om konsekvenserna av nedskärningar till
följd av social- och hälsovårdsreformen och konstaterar att frågan är
slutbehandlad.

Behandling

Föredragandens ändringar vid mötet har beaktats i protokollet.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Tilläggsmaterial
Valtuustokysymys 26.4.2021
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1727/12.03.05/2021

Fullmäktige 21.06.2021 § 89
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Motion om fortsatt underhåll av skridskoplaner om vädret tillåter
(Bordlagt 7.6.2021)
Beredning och upplysningar:
Ikävalko Jarmo
Taskinen Tapio
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Sara
Saramäkis och 23 andra ledamöters motion 15.2.2021 om att fortsätta
underhållet av skridskoplaner om vädret tillåter det och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling

Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
Redogörelse

Sara Saramäki och 23 andra ledamöter lämnade en motion 15.2.2021. I
motionen framförs att Esbo stad ska fortsätta att frysa skridskoplanerna
på vårvintern så länge som vinterförhållandena fortsätter, vid behov
också efter februari.
Naturisplaner
Idrottstjänsterna underhåller omkring 80 naturisplaner. De ligger i regel i
närheten av skolor och daghem och varierar kraftigt med tanke på
storlek. För att frysa ner en medelstor skridskoplan behövs omkring 120
kubikmeter vatten. Under idealförhållanden, det vill säga en temperatur
på -5 till -10 grader, tar processen en knapp vecka. Om det är för kallt,
det vill säga kallare än -20 grader, börjar sprickor bildas i isen.
Nerfrysandet och plogningen av isplanerna utförs dagligen enligt
väderleksförhållandena.
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Skolornas planer saknar vattenposter, vilket innebär att underhållet sker
som köpt tjänst, med entreprenörens utrustning. Vattnet körs till
planerna med cisternbilar som rymmer 17 000 liter och som väger
omkring 20 000 kg. Därför kan vattnet köras på planen först efter att
planens yta frusit till. Efter att temperaturerna sjunkit under noll måste
man vänta i några dagar på att skridskobanorna fryser.
Plogning och sopning av skridskobanorna utförs med lättare traktorer,
som kan användas för att hålla planerna i brukbart skick när
temperaturen stiger.
I södra Finland blir det vanligtvis möjligt att frysa ner naturisplaner så
sent som i slutet av december. Skridskobanan hålls i gott skick så
länge som mätaren visar på minus eller noll. När temperaturen stiger
över nollstrecket börjar isen omedelbart smälta. I mars börjar också
solens värmekraft öka, vilket leder till att isen börjar smälta och bli
skörare allt snabbare. Om isen hinner försvagas så mycket att den inte
längre orkar bära den tunga nedfrysningsutrustningen måste man sluta
frysa ner planerna trots att förhållandena i övrigt fortsätter att vara
lämpliga. Om isen tål frysandet och om förhållandena tillåter det,
fortsätter frysandet också i mars. Många naturisbanor förblir i nöjaktigt
skick en längre tid trots att frysandet måste avslutas.
Gummigranulatplanerna i Karamalmen och Metsämaa har vattenposter.
Planerna fryses med slangar och underhållet sker med stadens egen
utrustning. Temperaturen behöver dock ligga under nollstrecket en
längre tid för att dessa ska fås i ett skick som lämpar sig för
skridskoåkning.
Konstisplaner
Det finns nio konstisplaner i Esbo. Deras ytmaterial varierar och
planerna har olika användningsändamål. Underhållet av dem utförs av
stadens personal och med stadens utrustning.
Isplanen i Mellersta Esbos idrottspark ligger ovanpå en konstgräsplan
på gummigranulat. Den är allra svårast att frysa ner eftersom
gummigranulatet isolerar kylrören som finns under planen.
Tapioplanen, bobollsplanen i Esboviken samt Juvaparken har
konstgräsplaner på sand, vilka lämpar sig bättre för konstisplaner. På
dessa inleds sommarverksamheten i mitten av april, vilket innebär att
isen måste tas ur bruk i mitten av mars, så att planerna kan sättas i
skick inför sommarperioden.
I Alberga idrottspark finns en konstis i rinkstorlek, som ligger på en
konstgräsplan på sand. Byggandet av idrottshallen Kameleonten inleds
enligt nuvarande uppgifter under sommaren. Konstisen/tennisplanerna
tas ur bruk. Det finns planer på att om några år omvandla en stor
sandplan till konstgräs och vintertid till konstis.
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Hagalunds isträdgård samt planerna i Säteri, Bolomaren och Dalsvik är
överdragna med antingen betong eller asfalt. De lämpar sig bäst för att
frysas. De kan, beroende på vädret, hållas i sådant skick att man kan
åka skridskor på dem ända fram till slutet på mars eller början av april.
Programmet för konstisplaner
Konstisplanerna förbättrar märkbart möjligheterna att åka skridskor.
Också om vintervädret är svårt kan konstisarna användas från
december till mars. Målet är att med hänsyn till resurserna utöka antalet
konstisplaner så att det uppstår balans mellan de olika delarna av Esbo.
En konstisplan blir färdig i Mattby idrottspark hösten 2021. Det planeras
konstisplaner i Alberga idrottspark, Bergans, Kalajärvi, Otnäs och Kera.
I fortsättningen är målet att också omvandla skolornas planer till
konstisplaner, på samma sätt som intill skolan Juvanpuiston koulu. Det
förutsätter dock en utökning av anslagen. Det kostar omkring 0,5
miljoner euro att omvandla en plan till konstisplan.
Under de senaste tio åren har det förekommit tre till fyra vintrar då
naturisplaner kunnat användas ens måttligt i minst två till tre veckor.
Därför ersätter programmet för konstisplaner strukturellt naturisplaner.
Programmet En ekonomiskt hållbar stad
Stadens program En ekonomiskt hållbar stad omfattar ett mål om att
minska på antalet naturisplaner. Målet är att staden år 2025 skulle ha
omkring 40 naturisplaner. De naturisplaner som ska frysas väljs så att
det skapas balans mellan de olika områdena och med hänsyn till
konstisplanerna. Nedskärningen utförs tillsammans med
småbarnspedagogiken och skolväsendet så att avståndet till en isplan
är skälig. Sparmålet är 100 000 euro. Som helhet förbättras tjänsterna
områdesvis tack vare att antalet konstisplaner blir större, trots att
underhållet av naturisplaner planmässigt minskas enligt programmet En
ekonomiskt hållbar stad.
Beslutshistoria
Fullmäktige 07.06.2021 § 80
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Sara
Saramäkis och 23 andra ledamöters motion 15.2.2021 om att fortsätta
underhållet av skridskoplaner om vädret tillåter det och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.
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Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.
Beslut
Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 10.5.2021 § 162
Förslag

Bildningsdirektör Rinta-aho Harri
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Sara Saramäkis och 23 andra ledamöters
motion 15.2.2021 om att fortsätta underhåll av skridskoplaner om vädret
tillåter och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Behandling

Ärendet behandlades efter paragraf 166.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Idrotts- och ungdomsnämnden 15.4.2021 § 13
Förslag

Direktören för idrotts- och ungdomstjänster Martti Merra
Idrotts- och ungdomsnämnden ger sitt svar enligt redogörelsedelen på
ledamot Sara Saramäkis och 23 andra ledamöters motion om underhåll
av skridskoplaner enligt väderleksförhållandena.

Beslut

Idrotts- och ungdomsnämnden
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Tilläggsmaterial
Valtuustoaloite: Luistelukenttien kunnossapitoa jatkettava sääolosuhteiden mukaan
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Motion om att främja solenergi i stadens byggprojekt (Bordlagt 7.6.2021)
Beredning och upplysningar:
Martinsen Kimmo
Timo Pasi
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på
Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters motion 25.1.2021 om att
främja solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att motionen är
slutbehandlad.

Behandling

Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
Redogörelse

Motion
Johanna Karimäki och 21 andra ledamöter lämnade 25.1.2021 en
motion där de föreslår att man ställer ambitiösa kvantitativa mål för att
främja solenergi i stadens byggprojekt samt säkerställer att
tillståndsprocesserna är så enkla som möjligt för att främja solenergi i
Esbo och att invånarna erbjuds mångsidig rådgivning i frågor som gäller
solenergi.
Svar på motionen
Solcellssystem i stadens projekt
Solcellssystem har installerats i fastigheter som ägs av staden och som
förvaltas av bolag som ägs av stadskoncernen som en del av den
objektspecifika helhetslösningen för produktion av förnybar energi i
handels- och industriministeriets och Esbo stads energieffektivitetsavtal
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(2008–2016) samt energimyndighetens och Esbo stads
energieffektivitetsavtal 2017–2025 (KETS II).
I kapitel fem i handlingsplanen (godkänt av lokal- och bostadssektionen
14.1.2018) som förutsätts i energieffektivitetsavtalet fastställer Esbo
stad att målet på 10 procent av elförbrukningen i en nybyggnad (exkl.
energiförbrukningen) som anges i klimatprogrammet ska produceras
med förnybar energi som produceras i objektet. Enligt åtgärdsplanen i
kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS) ska energiplanen och
avvikelserna från den behandlas i Esbo lokalers
energieffektivitetsarbetsgrupp.
Prisnivån på solcellssystemen har sjunkit betydligt under tiden för
energieffektivitetsavtalen och för närvarande är solcellssystemen en
väsentlig del av energigranskningen av förnybar energi som produceras
på plats i byggprojekt. Om man ansluter ett solcellssystem i ett
byggprojekt förutsätter det också att byggnadens yttertak är säkert.
Obehöriga ska kunna hindras från att klättra på yttertaket. De
lämpligaste platserna för systemen är således byggnader med minst två
våningar.
Beslut om anskaffning av solcellssystem i byggprojekt fattas
huvudsakligen utifrån ovan nämnda energigranskning och
säkerhetsaspekter. I praktiken har dylika system huvudsakligen
installerats på skolbyggnadernas tak. Systemet dimensioneras så att
det täcker byggnadens minsta belastning när solen skiner, det vill säga
avsikten är inte att den el som produceras matas in i energibolagets nät.
Den typiska effektklassen är då 20–25 kWp. Eventuella framtida
lösningar för lagring av energi ger möjlighet att öka den ekonomiska
dimensioneringen.
Utgångspunkten för stadens egna projekt är att på ett övergripande sätt
främja uppnåendet av målet om klimatneutralitet samt att söka optimala
planeringslösningar med beaktande av livscykelkostnaderna och
investeringskostnaderna. Detta görs med hjälp av flermålsoptimering
samtidigt som man strävar efter att kalkylmässigt minska klimatavtrycket
från det aktuella byggprojektet med cirka 80 procent jämfört med
motsvarande byggprojekt år 1990. I detta sammanhang är
solcellssystemet ett av de system och sätt att producera energi som
granskas. Solvärmesystem har tills vidare inte lyfts fram som potentiella
energilösningar.
En förteckning över nuläget i fråga om solenergilösningar i stadens
fastigheter våren 2021 finns som bilaga. Vårt äldsta betydande
solcellssystem från 2010 finns på depån i Mankans.
Tillståndsförfarande i fråga om solenergilösningar
Placering och genomförande av solcellssystem ansöks i samband med
ansökningar om bygglov för nybyggnader, utbyggnader och
reparationer och även som separata åtgärder.
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I Esbo stads byggnadsordning, som godkänts av Esbo fullmäktige och
som trädde i kraft 1.1.2012, är placeringen av en luftvärmepump och
solfångare i en byggnad, konstruktion eller gård befriad från
skyldigheten att ansöka om åtgärdstillstånd, om byggnaden inte har
skyddats i detaljplanen eller med stöd av byggnadsskyddslagen.
I 126 a § i markanvändnings- och bygglagen föreskrivs om åtgärder
som kräver åtgärdstillstånd. Enligt ändringen av lagen som trädde i kraft
21.4.2017 kräver installation eller byggande av en solpanel eller
solfångare som i betydande grad påverkar stadsbilden eller miljön
åtgärdstillstånd.
Som en separat åtgärd har installation av en solfångare alltså inte krävt
tillstånd i Esbo före lagändringen 2017. Efter lagändringen bedömer
byggnadstillsynscentralen vilka konsekvenser installationen av en
solpanel eller solfångare har för stadsbilden och i regel har åtgärderna
kunnat konstateras ha ringa konsekvenser och åtgärdstillstånd har inte
krävts. Som åtgärdstillstånd har installation av solpaneler eller
solfångare behandlats endast i undantagsfall. Åren 2012–2020 fattades
det tre tillståndsbeslut där tillståndsplikten har orsakats av installation av
ett solcellssystem.
Byggnadstillsynscentralen bereder en ändring av Esbo stads
byggnadstillsyns taxa i fråga om grunderna för avgifter för inspektionsoch tillsynsuppgifter samt andra myndighetsuppgifter.
Byggnadstillsynscentralen föreslår i samband med ändringen av taxan
sänkningar i tillståndsavgiften om det till exempel i anslutning till
renoveringar i betydande utsträckning byggs upp system som
producerar lokal förnybar energi i fastigheten.
Bilaga 1: Solcellssystem i Esbo stads fastigheter våren 2021
Beslutshistoria
Fullmäktige 07.06.2021 § 81
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på
Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters motion 25.1.2021 om att
främja solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att motionen är
slutbehandlad.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.
Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
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om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.
Beslut
Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 10.05.2021 § 164
Förslag

Tekniska direktören Isotalo Olli
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Johanna Karimäkis och 21 andra ledamöters
motion 25.1.2021 om att främja solenergi i stadens byggprojekt och
konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion 26.04.2021 § 27
Förslag

Verkställande direktör Lehtinen Maija
Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion föreslår för stadsstyrelsen att
fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Johanna
Karimäkis och 21 andra ledamöters fråga 25.1.2021 om att främja
solenergi i stadens byggprojekt och konstaterar att frågan är
slutbehandlad.

Beslut

Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektion:
Föredragandens förslag godkändes enhälligt.

Beslutshistoria

Tilläggsmaterial
Valtuustoaloite aurinkoenergian edistämiseksi Johanna Karimäki ja 21 kaupunginvaltuutettua
Aurinkosähkö 2020
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6336/11.01.01/2020

Fullmäktige 21.06.2021 § 91
§ 91

Motion om Esbos deklaration om klimatkrisen (Bordlagt 7.6.2021)
Beredning och upplysningar:
Rönkkönen Sanna
Laitala Pasi
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina
Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra ledamöters motion 19.10.2020
om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är
slutbehandlad.

Behandling
Tiina Elo föreslog understödd av Hertell att ärendet återremitteras med
följande motiveringar:
”Ärendet återremitteras för ny beredning så att Esbo stad ansluter sig till
den internationella deklarationen om nödläge angående klimatet och
kommunicerar på så sätt med invånare och samarbetspartner om hur
brådskande och betydelsefullt klimatarbetet är.”
Ordföranden konstaterade att det hade lämnats ett understött förslag
om återremiss och att de följande inläggen därför ska gälla förslaget om
återremiss.
Efter avslutad diskussion om återremiss konstaterade ordföranden att
det krävs omröstning.
Ordföranden föreslog att de som understöder förslaget om återremiss
röstar ”ja” och de som motsätter sig förslaget röstar ”nej”.
Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning.
Vid omröstningen förkastade fullmäktige förslaget om återremiss med
21 röster mot 48 och 5 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Ordföranden konstaterade att behandlingen av ärendet fortsätter.
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Tiina Elo lämnade understödd av Hyrkkö m.fl. följande förslag till
hemställan:
”Fullmäktige hemställer att staden aktivt kommunicerar med invånare
och samarbetspartner om att tillräckliga klimatåtgärder är brådskande
och nödvändiga för att bekämpa klimatkrisen.”
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att stadsstyrelsens
förslag hade godkänts enhälligt.
Ordföranden frågade om Tiina Elos förslag till hemställan kan
godkännas enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade
ordföranden att det krävs omröstning.
Ordföranden föreslog att de som understöder Tiina Elos förslag röstar
"ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige
godkände ordförandens förslag.
Vid omröstningen godkände fullmäktige Tiina Elos förslag med 56 röster
mot 6 och 11 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
Dessutom godkändes följande hemställan:
”Fullmäktige hemställer att staden aktivt kommunicerar med invånare
och samarbetspartner om att tillräckliga klimatåtgärder är brådskande
och nödvändiga för att bekämpa klimatkrisen.”
Redogörelse

Motion
Tiina Elo och Sirpa Hertell som första undertecknare samt 18 andra
ledamöter lämnade 19.10.2020 en motion om Esbos deklaration om
klimatkrisen. I motionen föreslås att Esbo stad utlyser krisläge
angående klimatet.
Svar
Esbo identifierar sitt ansvar som en aktiv aktör i kampen mot
klimatförändringen. Klimatförändringen är en av våra största globala
kriser. Städernas roll som både producenter av växthusgaser och
främjare av dämpnings- och anpassningsåtgärder ökar i takt med att
befolkningen koncentreras till städerna.
I stället för en deklaration om klimatkrisen är det viktigt att Esbo föregår
med gott exempel för andra och genom sina handlingar visar att staden
är en föregångare i kampen mot klimatförändringen tillsammans med
företag och forskningsinstitut. De viktigaste utvecklingsområdena är
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fortfarande lösningar som hänför sig till produktion av ren energi,
energieffektivitet, rena drivkrafter i trafiken samt kollektivtrafik. Esbo har
tagit initiativ till lösningar med arbetsmaskiner och byggande med låga
utsläpp. Staden har en central roll i att stadslösningar som utvecklats
tillsammans kan utnyttjas globalt och att Esbo är en större påverkare i
det internationella klimatarbetet än sin storlek och har en betydande
effekt på handavtrycket. Genom sin egen aktiva verksamhet vill staden
också inspirera sina invånare och partner att lösa klimatutmaningen.
Esbo säkerställer i sin egen verksamhet att stadens klimatmål nås inom
utsatt tid och att besluten och åtgärderna är i linje med målen för
klimatneutralitet. Stadsstyrelsen behandlade 27.4.2021 i sin aftonskola
Esbos klimatarbete och dess framtid som en del av stadens
strategiarbete. I stadsstyrelsens diskussion betonades Esbos roll i
utvecklandet av klimatarbetets genomslagskraft och i samarbetet med
partner.
Världens ledande organisation för miljörapportering CDP (Carbon
Disclosure Project) har utnämnt Esbo till en av de städer som
förtjänstfullt har fortsatt att bekämpa klimatförändringen trots
coronasituationen. Esbo kom med på A-listan över världens ledande
klimatstäder år 2020. I fjol listades på global nivå 88 städer i den högsta
klassen.
Esbo har förbundit sig att uppnå klimatneutralitet före 2030. Detta
innebär att utsläppen minskas med minst 80 procent jämfört med 1990
års nivå och att den resterande delen kompenseras. Esbo minskar sina
utsläpp med 60 åtgärder som identifierats i verksamhetsplanen för
hållbar energi och klimat (SECAP), som lyder under stadsdirektörernas
klimatavtal. Staden kartlägger aktivt nya åtgärder genom vilka målet om
klimatneutralitet kan nås. Det rapporteras regelbundet till fullmäktige hur
klimatåtgärderna framskrider. Staden kommer att utveckla sätt med
hjälp av vilka det är lätt att följa hur klimatåtgärderna framskrider och
hur utsläppsmålet nås och stärka sitt klimatarbete genom att utarbeta
en klimatvägkarta som en del av Berättelsen om Esbo.
Utsläppsfri produktion av fjärrvärme i Esbo är den viktigaste åtgärden
för att uppnå målet om klimatneutralitet. Fortum och Esbo stad har
förbundit sig till en klimatneutral produktion av fjärrvärme under 2020talet och att slopa stenkol under 2025. Målet med samarbetet Espoo
Clean Heat är att utveckla och ta i bruk smarta och utsläppsfria
energilösningar för invånare och sammanslutningar i Esbo.
En digital plattform och mycket snabba nätförbindelser samt
utvecklingssamarbete öppnar enorma möjligheter för nya lösningar.
Esbo har som mål att vara en föregångare när det gäller smarta och
rena stadslösningar. Till exempel är målet att Kera ska bli ett på global
nivå unikt föregångarområde och referensobjekt som stöder sig på
lösningar inom kretsloppsekonomi. I området främjas en smidig vardag
genom rena lösningar som utnyttjar digitaliseringen.

Esbo stad

Protokoll

Fullmäktige
Fullmäktige

§ 82
§ 91

30/49
07.06.2021
21.06.2021

Spårtrafiken i Esbo utvecklas för närvarande kraftigt. Detta gör det
möjligt att effektivisera trafiksystemet och att utveckla de trafiktjänster
som stöder sig på kollektivtrafiken. Förändringen mot en eldriven trafik
har framskridit. Antalet elbussar i trafiken har ökat, och det finns redan
270 offentliga laddningsstationer och snabbladdningsstationer för elbilar
i Esbo. Elbilarnas andel av alla bilar ökar i Esbo och andelen är större
än i resten av landet. För att målet om ett klimatneutralt Esbo 2030 ska
nås måste man i fortsättningen satsa allt mer på åtgärder inom trafiken.
Åtgärderna ska inriktas dels på att öka andelen fotgängartrafik,
cykeltrafik, kollektivtrafik och nya trafiktjänster, dels på att avstå från
fossila bränslen.
För att målet om klimatneutralitet ska nås måste också invånarnas
frivilliga handlingar och delaktighet utvecklas och stödas.
Utsläppen per invånare i Esbo minskar kontinuerligt. I slutet av maj
publicerar Helsingforsregionens miljötjänster utsläppsdata per stad och
invånare för år 2020. Utsläppen i Esbo kommer att minska betydligt,
eftersom en mindre stenkolsenhet i Finno togs ur bruk sommaren 2020
och en större enhet inte alls togs i drift i slutet av året.
Stadsstyrelsen konstaterar att Esbo inte har någon nödsituation i fråga
om sina egna klimatåtgärder. I stället för en deklaration föregår Esbo
med gott exempel för andra och visar genom beslut och konkreta
åtgärder att staden är en föregångare i kampen mot klimatförändringen
så att Esbo är klimatneutralt 2030.
Beslutshistoria
Fullmäktige 07.06.2021 § 82
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Tiina
Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra ledamöters motion 19.10.2020
om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att motionen är
slutbehandlad.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.
Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.
Beslut
Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.
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Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 24.5.2021 § 180
Förslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Tiina Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra
ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen
och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Behandling

Partanen lämnade understödd av Ahlfors m.fl. följande förslag till tillägg:
Stadsstyrelsen beslutar att Esbo ansluter sig till den internationella
deklarationen om klimatkris och kommunicerar utåt om deklarationen.
Utöver deklarationen föregår Esbo med gott exempel för andra och
visar genom åtgärder att staden är en föregångare i kampen mot
klimatförändringen så att Esbo är klimatneutralt 2030.
Vuornos lämnade understödd av Guzenina m.fl. följande förslag till
tillägg till redogörelsen:
Stadsstyrelsen konstaterar att Esbo inte har någon nödsituation med
sina egna klimatåtgärder. I stället för en deklaration föregår Esbo med
gott exempel för andra och visar genom beslut och konkreta åtgärder
att staden är en föregångare i kampen mot klimatförändringen så att
Esbo är klimatneutralt 2030.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det lämnats ett
från föredragningen avvikande, understött förslag, vilket föranleder
omröstning.
Ordföranden föreslog att Partanens och Vuornos förslag först ställs mot
varandra och därefter det vinnande förslaget mot föredragandens
förslag.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos
förslag med 9 röster mot 5 och 1 blankröster. Röstningslistan bifogas till
protokollet.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos
förslag till tillägg i redogörelsen med 9 röster mot 3 och 3 blankröster.
Röstningslistan bifogas till protokollet.

Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Tiina Elos och Sirpa Hertells samt 18 andra
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ledamöters motion 19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen
och konstaterar att motionen är slutbehandlad.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 1.3.2021 § 59
Beslutsförslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Tiina Elos och 19 andra ledamöters motion
19.10.2020 om Esbos deklaration om klimatkrisen och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling

Vuornos föreslog understödd av Elo att ärendet remitteras för ny
beredning så att Esbo inte gör någon deklaration utan föregår med gott
exempel för andra och visar genom sina gärningar att staden är en
föregångare när det gäller att bekämpa klimatförändringen. I svaren på
motionen är det bra att räkna upp gärningar med hjälp av vilka Esbo är
klimatneutralt 2030.
Partanen understödd av Kauste föreslog att ärendet remitteras för ny
beredning så att Esbo ansluter sig till den internationella deklarationen
om krisläge angående klimatförändringen.
Guzenina föreslog understödd av Aaltonen att ärendet återremitteras för
att man i svaret på motionen ska kunna beakta informationen från och
diskussionen vid klimataftonskolan.
Efter att diskussionen om återremiss avslutats konstaterade
ordföranden att remissförslag lämnats in, vilket föranledde omröstning.
Ordföranden föreslog att Vuornos och Partanens remissförslag ställs
mot varandra och därefter det vinnande förslaget mot Guzeninas
remissförslag. Därefter röstar man om återremiss.
Stadsstyrelsen godkände ordförandes röstningsordning.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos
förslag med 8 röster mot 5 och 2 blankröster. Röstningslistan bifogas till
protokollet.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen med 7 röster mot 7 då en
röstade blankt och ordförandens röst avgjorde hade godkänt Vuornos
förslag. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Vuornos
remissförslag med 8 röster mot 5 och 2 blankröster. Röstningslistan
bifogas till protokollet.

Beslut

Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen remitterade motionen för ny beredning så att Esbo inte
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gör någon deklaration utan föregår med gott exempel för andra och
visar genom sina gärningar att staden är en föregångare när det gäller
att bekämpa klimatförändringen. I svaren på motionen är det bra att
räkna upp gärningar med hjälp av vilka Esbo är klimatneutralt 2030.
Beslutshistoria

Bilagor
1 Äänestyslista § 91
2 Äänestyslista 2 § 91
Tilläggsmaterial
Valtuustoaloite 19.10.2020
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1674/01.02.01/2021

Fullmäktige 21.06.2021 § 92
§ 92

Motion om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under
stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner (Bordlagt
7.6.2021)
Beredning och upplysningar:
Rönkkönen Sanna
Laitala Pasi
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot
Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om
kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens
representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling
Partanen lämnade understödd av Tiina Elo följande förslag till
hemställan: 8.1
”Fullmäktige hemställer att staden utreder möjligheten att ta i bruk
lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor.”
Partanen lämnade understödd av Tiina Elo följande förslag till
hemställan: 8.2
”Fullmäktige hemställer att kompensationen av stadens klimatutsläpp
ska vara additionell, det vill säga sådan att åtgärden inte skulle utföras
utan kompensationsstöd.”
Efter avslutad diskussion sammanfattade ordföranden de förslag som
hade lämnats under diskussionen och konstaterade att stadsstyrelsens
förslag hade godkänts enhälligt.
Därefter behandlades förslagen till hemställningar.
Ordföranden frågade om Partanens förslag 8.1 kan godkännas
enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden
att det krävs omröstning.
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Ordföranden föreslog att de som understöder Partanens förslag röstar
"ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige
godkände ordförandens förslag.
Vid omröstningen godkände fullmäktige Partanens förslag 8.1 med
rösterna 48 mot 17 och 7 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Ordföranden frågade om Partanens förslag 8.2 kan godkännas
enhälligt. Eftersom förslaget rönte motstånd, konstaterade ordföranden
att det krävs omröstning.
Ordföranden föreslog att de som understöder Partanens förslag röstar
"ja" och de som motsätter sig förslaget röstar "nej". Fullmäktige
godkände ordförandens förslag.
Vid omröstningen godkände fullmäktige Partanens förslag 8.2 med 46
röster mot 18 och 7 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes enhälligt.
Dessutom godkändes följande hemställningar 8.1 och 8.2.
”Fullmäktige hemställer att staden utreder möjligheten att ta i bruk
lämpliga metoder för kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor.”
”Fullmäktige hemställer att kompensationen av stadens klimatutsläpp
ska vara additionell, det vill säga sådan att åtgärden inte skulle utföras
utan kompensationsstöd.”
Redogörelse

Motion
Henna Partanen och 25 andra ledamöter lämnade 21.1.2019 en motion
om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens
representationsresor, tjänsteresor och exkursioner.
I motionen föreslås att koldioxidutsläppen vid flygresor som stadens
anställda och förtroendevalda gör ska kompenseras som en del av
reseutgifterna för representationsresor, tjänsteresor och exkursioner.
Dessutom föreslås det att man som grund för beslutet jämför olika sätt
att göra utsläppskompensation. Bland dem väljs ett lämpligt alternativ
för Esbo som globalt sett minskar koldioxidutsläppen additionellt jämfört
med stadens normala klimatverksamhet.
Svar
Esbo har i enlighet med sin strategi förbundit sig att vara klimatneutral
under detta årtionde. Med tanke på klimatet bör flygresor undvikas.
Esbo tar bekämpningen av klimatförändringen på allvar och säkerställer
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i sin verksamhet att stadens åtgärder är i linje med målen för
klimatneutralitet.
Esbo stad samarbetar internationellt bland annat kring hållbar
utveckling och olika projekt samt i övrigt genom att delta i internationella
evenemang. Ett fungerande internationellt samarbete förutsätter också
resande. Under coronapandemin görs inga flygresor i samband med
representationsresor, tjänsteresor och exkursioner.
Coronapandemin har lett till att praxis för digitala möten utvecklats,
tagits i bruk och blivit en omfattande del av vardagen. Vi behöver i
fortsättningen bedöma behovet av flygresor mer kritiskt än tidigare.
Utsläppsminskningar är mer värdefulla än kompensation, eftersom
kompensation alltid är förknippad med osäkerhet.
För att det ska vara fråga om kompensation måste det leda till
utsläppsminskning som är verklig, mätbar, permanent och additionell.
Det betyder att det inte skulle ha skett utsläppsminskning utan
kompensationsprojektet och att projektet inte skulle ha genomförts utan
den betalda kompensationen. Det är komplicerat att försäkra sig om en
verklig utsläppsminskning.
Det har förekommit oklarhet kring frivilliga utsläppskompensationer
också med tanke på lagen om penninginsamlingar. På grund av
tolkningen av lagstiftningen är många tjänster för utsläppskompensation
inte tillgängliga just nu. Lagen håller som bäst på att ändras så att
tjänster för frivillig utsläppskompensation skulle lämnas utanför
tillämpningsområdet för lagen om penninginsamlingar. Miljöministeriet
har också inlett utredningar om reglering av frivillig
utsläppskompensation för att man bland annat ska kunna försäkra sig
om att verksamheten är tillförlitlig. Esbo stad gör upp riktlinjer för
utsläppskompensationerna efter att lagstiftningen blivit klar.
Staden vidtar åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och strävar
efter att vara en föregångare i klimatarbetet. Esbo stad bedriver
projektverksamhet som syftar till att nå klimatmålen och som samtidigt
främjar privat affärsverksamhet och därmed också förbättrar
sysselsättningen. I bästa fall hittar man som ett resultat av samarbetet
lösningar som kan tas i bruk också inom andra områden.
Kolsänkorna i Esbo är för närvarande så stora att de skulle kunna
kompensera växthusgasutsläppen 2030. En förutsättning är att man
lyckas få utsläppen att sjunka med 80 procent jämfört med 1990 års
nivå. Detta framgår av en gemensam utredning av Helsingforsregionens
miljötjänster (HRM) och kommunerna i huvudstadsregionen som
publicerades i februari 2021. Denna utredning om kolsänkor och
kolreservoarer i huvudstadsregionen kan också användas som grund
för en granskning av kompensation för flygresor.
I sin aftonskola om hållbar utveckling och klimatarbete 27.4.2021
diskuterade stadsstyrelsen målen för klimatarbetet. Esbo betraktades
fortfarande som en stark föregångare. I klimatåtgärderna vill man se en

Esbo stad

Protokoll

Fullmäktige
Fullmäktige

§ 83
§ 92

37/49
07.06.2021
21.06.2021

liknande riktning som hos andra aktörer. Diskussionen om
kompensation i anknytning till kolsänkor ska gärna föras med hela
Nyland för att uppnå gemensamma ståndpunkter. Denna diskussion
bereds som bäst av Nylands klimatsamarbetsgrupp. Genom mångsidigt
beredningsarbete, utveckling av lagstiftningen och olika utredningar
stöds utarbetandet av riktlinjer för kompensationerna.
Beslutshistoria
Fullmäktige 07.06.2021 § 83
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot
Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om
kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens
representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att ärendet bordläggs.
Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.
Beslut
Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 24.5.2021 § 181
Beslutsförslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Henna Partanens och 25 andra ledamöters
motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor
under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och
konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Behandling

Partanen lämnade understödd av Kauste följande tilläggsförslag:
Stadsstyrelsen uppmanar staden att ta i bruk lämpliga metoder för
kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor, om lagen om
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penninginsamlingar revideras så att det blir möjligt att använda
kompensationer.
Stadsstyrelsen förutsätter att kompensationen av stadens klimatutsläpp
ska vara additionell, det vill säga den ska inte ske utan
kompensationsåtgärder.
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att det lämnats ett
från föredragningen avvikande, understött förslag, vilket föranleder
omröstning.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade förkastat Partanens
förslag med 12 röster mot 3. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes.
Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 1.3.2021 § 60
Beslutsförslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på Henna Partanens och 25 andra ledamöters
motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor
under stadens representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och
konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Behandling

Partanen lämnade understödd av Kauste följande tilläggsförslag:
1. Stadsstyrelsen uppmanar staden att ta i bruk lämpliga metoder för
kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor, om lagen om
penninginsamlingar revideras så att det blir möjligt att använda
kompensationer.
2. Kompensationen av stadens klimatutsläpp ska vara additionell, det
vill säga den ska inte ske utan kompensationsåtgärder.
Guzenina föreslog understödd av Jalonen att ärendet remitteras till
behandling efter klimataftonskolan.
Partanen föreslog understödd av Kauste att ärendet remitteras för ny
beredning så att det i svaret tydligt antecknas att lämpliga metoder för
kompensation av koldioxidutsläpp vid flygresor tas i bruk i staden i det
skede då lagen om penninginsamlingar revideras så att det blir möjligt
att använda kompensationer. Kompensationen av stadens klimatutsläpp
ska vara additionell, det vill säga den ska inte ske utan
kompensationsåtgärder.
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Efter att diskussionen om återremiss avslutats konstaterade
ordföranden att remissförslag lämnats in, vilket föranleder omröstning.
Ordföranden föreslog att mötet först röstar mellan Partanens och
Guzeninas förslag till återremiss och sedan om återremiss.
Stadsstyrelsen godkände ordförandes röstningsordning.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Guzeninas
förslag till återremiss med 10 röster mot 3 och 2 blanka. Röstningslistan
bifogas till protokollet.
Ordföranden konstaterade att stadsstyrelsen hade godkänt Guzeninas
förslag till återremiss med 10 röster mot 4 och 1 blank. Röstningslistan
bifogas till protokollet.
Beslut
Stadsstyrelsen:
Stadsstyrelsen återremitterade motionen till behandling efter
klimataftonskolan.
Partanen reserverade sig mot beslutet.
Fullmäktige 20.5.2019 § 76
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot
Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om
kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens
representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling

Vice ordföranden i fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin föreslog
understödd av fullmäktiges ordförande Kasvi att:
”Ärendet remitteras för ny beredning så, att sättet att kompensera
koldioxidutsläpp vid stadens flygresor bedöms i samband med
behandlingen och uppföljningen av en klimatvägkarta (SECAP) som
kommer till behandling i stadsstyrelsen.”
Efter att diskussionen om återremiss hade avslutats frågade
ordföranden om ärendet enhälligt kan remitteras för ny beredning.
Eftersom ingen motsatte sig förslaget om återremiss, konstaterade
ordföranden att fullmäktige hade godkänt det enhälligt.

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet remitterades enhälligt för ny beredning så, att sättet att
kompensera koldioxidutsläpp vid stadens flygresor bedöms i samband
med behandlingen och uppföljningen av en klimatvägkarta (SECAP)
som kommer till behandling i stadsstyrelsen.
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Fullmäktige 29.4.2019 § 64
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på ledamot
Henna Partanens och 25 andra ledamöters motion 21.1.2019 om
kompensation för koldioxidutsläpp vid flygresor under stadens
representationsresor, tjänsteresor och exkursioner och konstaterar att
motionen är slutbehandlad.

Behandling

Partanen föreslog understödd av fullmäktiges ordförande Kasvi att
ärendet bordläggs.
Efter avslutad diskussion om bordläggning frågade ordföranden om
ärendet kan bordläggas enhälligt. Eftersom ingen motsatte sig förslaget
om bordläggning, konstaterade ordföranden att fullmäktige hade
godkänt det enhälligt.

Beslut

Fullmäktige:
Ärendet bordlades enhälligt.

Stadsstyrelsen 1.4.2019 § 117
Förslag

Tekniska direktören Olli Isotalo
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige antecknar redogörelsen för
kännedom som svar på ledamot Henna Partanens och 25 andra
ledamöters motion 21.1.2019 om kompensation för koldioxidutsläpp vid
flygresor under stadens representationsresor, tjänsteresor och
exkursioner och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Behandling

Elo lämnade understödd av Kauste följande tilläggsförslag:
”Stadsstyrelsen uppmanar beredarna att utifrån svaret inleda en
beredning för att välja den metod som passar Esbo bäst för att
kompensera koldioxidutsläpp vid stadens flygresor.”
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det
hade lämnats ett understött ändringsförslag som rönt motstånd och som
därmed inte kunnat godkännas enhälligt, måste mötet rösta.
Vid omröstningen förkastades Elos förslag med 9 röster mot 4 och 2
blanka. Röstningsresultat bifogas till protokollet.

Beslut

Beslutshistoria

Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes.
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3 Äänestyslista § 92
4 Äänestyslista 2 § 92
Tilläggsmaterial
Valtuustoaloite 21.1.2019
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Fullmäktige 21.06.2021 § 93
§ 93

Ändring av VII delen i förvaltningsstadgan
Beredning och upplysningar:
Kammonen Riitta-Liisa
fornamn.efternamn@esbo.fi
Växel 09 816 21
Förslag

Stadsstyrelsen
Fullmäktige ändrar VII delen Stadga om arvoden och reseersättningar
till förtroendevalda, i förvaltningsstadgan enligt följande:
1
de förtroendevaldas arvoden höjs med 7,58 procent så att arvodena
avrundas till närmast högre fem euro,
2
6 § 2 mom. i stadgan om arvoden och reseersättningar till
förtroendevalda ändras enligt följande:
När stadsstyrelsens ordförande sköter sitt uppdrag på heltid är lönen 5
500 euro per månad. När stadsstyrelsens ordförande sköter uppdraget
på deltid är lönen 2 900 euro per månad och för stadsstyrelsens vice
ordförande 2 400 euro per månad.
3
ändringarna träder i kraft 1.8.2021.

Behandling
Ordförande Mykkänen föreslog understödd av ordföranden för
fullmäktiges förhandlingskommitté Gestrin att behandlingsordningen
ändras så att detta ärende behandlas genast efter valet av
protokolljusterare. Eftersom ingen motsatte sig ordförandens förslag,
konstaterade ordföranden att det hade godkänts enhälligt.
Ahlfors lämnade understödd av Uotila följande förslag till ändring:
”Fullmäktige föreslår att de i VII delen Stadga om arvode och
reseersättningar till förtroendevalda i förvaltningsstadgan nämnda 1
arvodena till de förtroendevalda förblir oförändrade. 2 lönerna till
stadsstyrelsens ordförande och vice ordförande enligt 6 § 2 mom. i VII
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delen Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda
förblir oförändrade.
Motivering: Med hänsyn till att programmet En ekonomiskt hållbar stad
har godkänts och besparingarna i stor utsträckning riktar sig till de olika
sektorerna, är det ohållbart att de förtroendevaldas arvoden och löner
samtidigt höjs.”
Kähärä lämnade understödd av Holma följande förslag till ändring:
”Arvodena till förtroendevalda höjs inte i enlighet med beslutspunkt 1.
Motivering: Esbo är den mest skuldsatta kommunen i Finland och på
hösten godkändes programmet En ekonomiskt hållbar stad, där man
sparar på mycket viktigare saker än de förtroendevaldas arvoden.”
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att eftersom det
hade lämnats understödda ändringsförslag som inte kan godkännas
enhälligt, måste mötet rösta.
Ordföranden konstaterade vidare och föreslog att Ahlfors förslag
innehållsmässigt är ett förslag till totalt förkastande, så enligt 27 § 1
mom. 1 punkten i kapitlet om fullmäktige i förvaltningsstadgan:
”Omröstningen ska först gälla de två förslag som mest avviker från det
förslag som ligger till grund för behandlingen. Det segrande förslaget
ska ställas mot det återstående förslag som mest avviker från det till
grund för behandlingen liggande förslaget, varefter det fortsätts på detta
sätt tills ett slutligt motförslag erhållits till det förslag som ligger till grund
för behandlingen. Om ett förslag innebär att det förslag som ligger till
grund för behandlingen i sin helhet förkastas, ska det dock som sista
förslag ställas mot det som segrat bland de övriga förslagen;”.
Därför föreslog ordföranden att man först måste rösta mellan Kähäräs
förslag till partiellt förkastande och stadsstyrelsens förslag och till sist
mellan det förslag som vinner den omröstningen och Ahlfors förslag till
totalt förkastande.
Fullmäktige godkände ordförandens förslag till röstningsordning.
Omröstning om Kähäräs förslag:
Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag
röstar "ja" och de som understöder Kähäräs förslag röstar "nej".
Fullmäktige godkände ordförandens förslag.
Vid omröstningen godkände fullmäktige stadsstyrelsens förslag med 61
röster mot 6 och 4 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Omröstning mellan stadsstyrelsens förslag som vunnit den föregående
omröstningen och Ahlfors förslag till totalt förkastande:
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Ordföranden föreslog att de som understöder stadsstyrelsens förslag
röstar ”ja” och de som understöder Ahlfors förslag röstar ”nej”.
Fullmäktige godkände ordförandens förslag.
Vid omröstningen godkände fullmäktige stadsstyrelsens förslag med 60
röster mot 6 och 4 blanka. Röstningslistan bifogas till protokollet.
Beslut
Fullmäktige:
Stadsstyrelsens förslag godkändes.
Redogörelse

Platsfördelningskommittén har vid sitt möte 28.4.2021 beslutat
rekommendera att arvodet till förtroendevalda höjs med 7,58 procent så
att mötesarvodet till en fullmäktigeledamot är 355 euro efter höjningen.
Övriga arvoden höjs i motsvarande grad och avrundas till fem euros
noggrannhet. Höjningarna räknas som tjänsteuppdrag och införs i
stadgan om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda efter
fullmäktiges beslut.
Dessutom har platsfördelningskommittén vid sitt möte 27.5.2021
beslutat rekommendera att arvodet till stadsstyrelsens ordförande höjs
till 2 900 euro på deltid och 5 500 euro på heltid och arvodet till vice
ordförandena till 2 400 euro.

Beslutshistoria
Stadsstyrelsen 14.6.2021 § 213

Förslag

Stadsdirektör Mäkelä Jukka
Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar VII delen Stadga om
arvoden och reseersättningar till förtroendevalda, i förvaltningsstadgan
enligt följande:
1
de förtroendevaldas arvoden höjs med 7,58 procent så att arvodena
avrundas till närmast högre fem euro,
2
6 § 2 mom. i stadgan om arvoden och reseersättningar till
förtroendevalda ändras enligt följande:
När stadsstyrelsens ordförande sköter sitt uppdrag på heltid är lönen
5 500 euro per månad. När stadsstyrelsens ordförande sköter
uppdraget på deltid är lönen 2 900 euro per månad och för
stadsstyrelsens vice ordförande 2 400 euro per månad.
3
ändringarna träder i kraft 1.8.2021.
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Ahlfors föreslog följande ändring:
”Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige ändrar VII delen Stadga om
arvoden och reseersättningar till förtroendevalda, i förvaltningsstadgan
enligt följande:
1 de förtroendevaldas arvodes förblir oförändrade.
2 stadsstyrelsens ordförandes och vice ordförandes löner enligt 6 § 2
mom. i stadgan om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda
förblir oförändrade.”
Efter avslutad diskussion konstaterade ordföranden att Ahlfors förslag
hade förfallit i brist på understöd.

Beslut
Stadsstyrelsen:
Föredragandens förslag godkändes.
Beslutshistoria

Bilagor
5 Äänestyslista § 93
6 Äänestyslista 2 § 93
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§ 94

Motioner inlämnade vid sammanträdet
Redogörelse

Ordföranden konstaterade att följande motioner enligt I delen 1 kap. 7 § i
förvaltningsstadgan lämnats till stadsstyrelsen för beredning:
– Ledamöterna Värmälä m.fl. föreslår att: ”Esbo stad utarbetar en
strategisk plan för hela staden för att stärka och utveckla samarbetet
mellan organisationer och staden.”

Beslut
Fullmäktige:
Fullmäktige instämde i ordförandens förslag och beslutade enhälligt lämna
motionen till stadsstyrelsen för beredning.
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Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 85, § 86, § 87, §
88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 94
Förbud mot ändringssökande
I ovan nämnda beslut som gäller endast beredning eller verkställighet får ändring inte sökas enligt
136 § i kommunallagen.
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Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 93

Kommunalbesvär
Ändring i ovan nämnda beslut av stadsfullmäktige kan sökas genom besvär.
Ändring i beslutet får sökas av den som beslutet avser, den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Ändring får sökas på den grund att beslutet har tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som
fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet
Ändring i beslut söks hos Helsingfors förvaltningsdomstol.
Besvärstid
Ändring skall sökas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Delfående
En part anses, om inte annat kan påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter det att brevet
avsänts eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller av ett särskilt
delgivningsbevis.
En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet publicerats i det
allmänna datanätet.
Dagen för delfåendet eller den dag då beslutet publicerats beaktas inte vid uträkningen av
besvärstiden.
Besvärsskrivelsens innehåll
I den till besvärsmyndigheten riktade besvärsskrivelsen skall uppges
-

det beslut som överklagas
till vilka delar beslutet överklagas och de ändringar som yrkas i beslutet
grunderna för yrkandet
ändringssökandens namn och hemkommun
postadress och telefonnummer för meddelande i ärendet till ändringssökanden.

Besvärsskrivelsen skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, en laglig företrädare eller
ett ombud. Om ändringssökandens talan anförs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om
besvärsskrivelsen uppsatts av någon annan person, skall i besvärsskrivelsen uppges också denna
persons namn och hemkommun.
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Till besvärsskrivelsen skall fogas
-

det beslut som överklagas, i original eller som kopia
bevis över dagen för delfåendet eller annan utredning över från vilken dag besvärstiden
skall räknas, samt
de handlingar som ändringssökanden önskar åberopa som stöd för sitt yrkande, om de inte
redan tidigare tillställts myndigheten.

Inlämning av besvärsskrivelsen
Besvärsskrivelsen skall inom utsatt tid tillställas Helsingfors förvaltningsdomstol under adress:
Helsingfors förvaltningsdomstol, registraturen
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
Telefon
029 56 42000
Fax
029 56 42079
E-post:
helsinki.hao@oikeus.fi
Ämbetstid
8.00–16.15
Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Besvärsskrivelsen kan på egen risk sändas per post eller med bud. Anlitas posten skall
besvärsskrivelsen avsändas i så god tid att den hinner fram den sista dagen av besvärstiden före
ämbetstidens slut.
På eget ansvar kan besvärsskrivelsen också sändas per fax eller e-post inom den utsatta tiden. En
handling som ska sändas inom utsatt tid ska före utgången av den utsatta tiden tillställas
rättskipningsmyndigheten så att handlingen finns tillgängligt för myndigheten i mottagarapparaten
eller datasystemet.
Avgift för behandling av besvär
Av ändringssökanden tas en rättegångsavgift ut med stöd av lagen om domstolsavgifter
(1455/2015). Ytterligare information om avgiften lämnas av besvärsmyndigheten.

