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SAMMANTRÄDESTID Onsdag 26.1.2022, kl. 17.00–
SAMMANTRÄDESPLATS Distansmöte, TEAMS
DELTAGARE
Beslutsfattare

Hurtta Pia
Porkka Auvo
Laamanen Krista
Savolainen Kai
Tujula Pirjo
Uusiheimala Aarre
Joas Timo

ordförande, Kotka
vice ordförande, Fredrikshamn
medlem, Kotka
” , Kotka
” , Kotka
” , Fredrikshamn
” , Pyttis

Övriga deltagare

Hannonen Markku
Partanen Esa
Taponen Pirjo
Nordling Jaakko
Maaranen Vilma
Kalinski Vadim

stadsplaneringsdirektör
kollektivtrafikchef
sekreterare
repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
”,”
” , Fredrikshamn

UNDERSKRIFTER

Ordförande

Sekreterare

Pia Hurtta

Pirjo Taponen

Konstateras
Kotka 31.1.2022

Paragrafer 1—

LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET
PROTOKOLL
JUSTERING

Protokolljusterare
PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

I det allmänna datanätet: www.kotka.fi/esityslistat 1.2.2022
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1

KOTKA STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för kollektivtrafik

26.01.2022

2

1 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Konstateras.
Ingen anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering

KOTKA STAD

Sammanträdesdatum

Sida

Sektionen för kollektivtrafik

26.01.2022

3

2 § Protokolljusterare
Väljs
Ingen anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering
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3 § Behandlingsordning
Godkänns i enlighet med listan.
Beslut:
Ingen anvisning för omprövningsbegäran

Anteckning om protokolljustering
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D/220/00.00.01.00/2021
4 § Representanter för ungdomsfullmäktige i sektionen för kollektivtrafik
Joja 26.1.2022
Beredare:

Avdelningssekreterare Pirjo Taponen, tfn 040 502 6046
17 kap. 11 § i förvaltningsstadgan:
De representanter som ungdomsfullmäktige har utsett bland sina medlemmar
har närvaro- och yttranderätt i livskraftsutskottet, revisionsnämnden, välfärdsnämnden, nämnden för fostran och utbildning, stadsstrukturnämnden och
miljönämnden samt stadsfullmäktige. Representanten ska ha fyllt 15 år. Ett
organ kan ha högst två representanter för ungdomsfullmäktige. De representanter som ungdomsfullmäktige har utsett har inte närvarorätt på ett organs
sammanträde när sekretessbelagda ärenden behandlas. Respektive organ
beslutar enligt egen prövning om beviljande av närvaro- och yttranderätt för
representanter från andra påverkansorgan på nämndernas, utskottets eller
direktionens sammanträde. Närvarorätt kan dock inte beviljas då de ärenden
som behandlas innehåller sekretessbelagd information. Organet beslutar om
övriga personers närvaro- och yttranderätt, om inte annat är fastställt i
förvaltningsstadgan.
Sektionen för kollektivtrafik har som mål att möjliggöra deltagande från varje
kommun inom verksamhetsområdet, och därför är det motiverat att varje
ungdomsfullmäktige kan utse en representant och en ersättare för denne till
sektionen.
Pyttis kommun har meddelat att Pyttis representanter för ungdomsfullmäktige i
sektionen för kollektivtrafik är Jaakko Nordling och som ersättare Vilma
Maaranen.

Föredragande:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen

Förslag:

Sektionen för kollektivtrafik antecknar Pyttis representanter för
ungdomsfullmäktige för kännedom.

Beslut:
Verkställighet: Utdrag: Jaakko Nordling
Vilma Maaranen
Pyttis ungdomsfullmäktige

Ingen anvisning för omprövningsbegäran
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D/2508/08.00.00.03/2021
5 § Aktuell översikt av kollektivtrafiken
Joja 26.1.2022
Beredare:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, tfn 0400 760 284
kollektivtrafikchef Esa Partanen, tfn 040 624 7948

Ärende:

Kollektivtrafikschef Esa Partanen och stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen
berättar om aktuella ärenden inom Kotkaregionens kollektivtrafik och
persontransportenheten.

Föredragande:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen

Förslag:

Sektionen för kollektivtrafik beslutar anteckna presentationen för kännedom.

Beslut:
Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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D/871/06.00.00.00/2020
6 § Läget beträffande kollektivtrafiken och transporter under coronaepidemin
Joja 26.3.2020, 6 §
Beredare:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, tfn 0400 760 284
På grund av pandemiläget sker det snabba och kraftiga oförutsedda förändringar i
behovet av och användningsgraden för kollektivtrafiken och persontransporterna.
Vid behov måste man reagera snabbt på förändringarna.
Trafikchef Simo Virtanen och stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen föredrar
förändringarna i persontransporterna och beredskapen inför dem. Inför sammanträdet preciseras det hurdana åtgärder de nuvarande befogenheterna möjliggör i
undantagssituationer. Sektionen för kollektivtrafik diskuterar läget och beslutar om
det finns skäl att ändra eller precisera befogenheterna eller fortsätta bereda ärendet.

Föredragande:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen

Förslag:

Beslutsförslaget utarbetas på sammanträdet.

Behandling av ärendet:
Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen gjorde ett nytt beslutsförslag enligt
följande:
Sektionen för kollektivtrafik beslutar att trafikchefen för persontransportenheten i
brådskande undantagssituationer, efter att ha hört berörda kommuner, kan göra
ändringar i trafiktjänsterna inom verksamhetsområdet och avvika från den
servicenivå som sektionen har godkänt. De kommuner som berörs av ändringarna
ska omedelbart informeras om besluten. Ändringarna behandlas i efterhand i
sektionen för kollektivtrafik. I besluten ska man beakta ett eventuellt senare
återställande av trafiken efter att undantagssituationen har upphört.
Delegeringsbeslutet är i kraft till och med 31.12.2020.
Denna paragraf justeras på sammanträdet.
Hannonens förslag antogs som grundförslag för behandlingen.
Beslut:

Beslutsförslaget som Markku Hannonen lade fram på sammanträdet godkändes.
Denna paragraf justerades på sammanträdet.
---------------
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Joja 26.1.2022
Beredare:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen, tfn 0400 760 284
kollektivtrafikchef Esa Partanen, tfn 040 624 7948

Ärende:

I coronapandemins nuvarande spridningssituation är det möjligt att det uppstår
snabba oförutsedda förändringar i behovet av kollektivtrafik.
I och med detta är det motiverat att förbereda sig för att ändringar i kollektivtrafiken
vid behov kan göras snabbt, inom ramen för gällande trafikeringsavtal.

Föredragande:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen

Förslag:

Sektionen för kollektivtrafik beslutar att som förberedelse inför oförutsedda behov
av ändringar i kollektivtrafiken på grund av coronapandemin befullmäktiga
kollektivtrafikchefen att på skriftlig begäran av berörda kommuner göra väsentliga
ändringar i den trafik som sektionen har anskaffat. De kommuner som berörs av
ändringarna ska omedelbart informeras om besluten. Ändringarna behandlas i
efterhand i sektionen för kollektivtrafik. I besluten ska man beakta ett eventuellt
senare återställande av trafiken efter att undantagssituationen har upphört.
Delegeringsbeslutet gäller till och med 31.5.2022.

Beslut:
Verkställighet: Utdrag: Fredrikshamn stad / Kaksonen Simo
Pyttis kommun / Laura Lahti
Stadsplaneringsdirektör Hannonen Markku
Kollektivtrafikchef Partanen Esa
Anvisning för omprövningsbegäran
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D/184/02.08.00.01/2022
7 § Anskaffning av matartrafik för Pernoo–Jäppilä
Joja 26.1.2022
Beredare:

Kollektivtrafikchef Esa Partanen, tfn 040 624 7948

Ärende:

Det har kommit respons om nackdelar med morgontidtabellen för busslinje 2
Pernoo–Kotka centrum bland annat från Kaukola beträffande skolelever som
färdas till Langinkoski skola. Problemet har varit att väntetiden på skolan blir lång
på morgonen innan skolan börjar. Dessutom var det långt mellan bussturerna
enligt tidtabellen under den viktigaste arbetsresetiden.
Förnyelsen som görs inför vårterminen 2022 med jämnare avgångstider och med
tanke på dem som reser till Langinkoski skola var endast möjlig på så sätt att
bussen på den normala linje 2 inte går ända till Pernoo för varje morgonavgång.
Utmaningen är att det ändå finns ett regelbundet resebehov från Pernoo i riktning
mot centrum på morgnarna, bland annat skolelever.
På grund av detta uppstod ett behov av att för vårterminen 2022 anskaffa
matartrafik med en mindre buss från Pernoo till Jäppilä för en morgontur på linje 2
som fortsätter till centrum. Arrangemanget från och med hösten 2022 kan planeras
på nytt.
För genomförandet av matartrafiken begärdes offert av tre företag och företaget
med den billigaste offerten valdes. Som bilaga finns anskaffningsbeslutet.

Bilaga:

Tjänsteinnehavarbeslut om matartrafiken Pernoo–Jäppilä för vårterminen 2022

Föredragande:

Stadsplaneringsdirektör Markku Hannonen

Förslag:

Sektionen för kollektivtrafik antecknar beslutet för kännedom.

Beslut:
Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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8 § Övriga ärenden
Joja 26.1.2022

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

Anteckning om protokolljustering

