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DELTAGARE
Beslutsfattare

Kekarainen Matti ordförande
Hodju Juhani vice ordförande
Dufva Kimmo medlem
Pöyhönen Olavi ”
Renlund Tarja ”
Paatero Katri ersättare
Tinkanen Maritta medlem
Hovi Leena ersättare
Söderholm Jukka medlem

Övriga deltagare Hyyryläinen Antti stadsstyrelsens representant
Ruonala Marianna kanslichef
Amnell Holzhäuser Elina jurist
Ojala Heli miljövårdschef
Mikkelä Eero byggnadsinspektör
Koiranen Halla repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
Virtanen Marikki repr. för ungdomsfullmäktige, Kotka
Riihimäki Ellen repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Maaranen Venla repr. för ungdomsfullmäktige, Pyttis
Laitinen Anne sekreterare

Frånvarande

Av bygglovshandlingarna med bilagor bildades en separat akt för varje
ärende utan att foga handlingarna som bilagor till protokollet.

UNDERSKRIFTER Ordförande

Matti Kekarainen

Sekreterare

Anne Laitinen
LAGLIGHET OCH
BESLUTFÖRHET Konstateras Paragraferna
PROTOKOLL-
JUSTERING

Protokolljusterare

Kotka

ANSLAGSINTYG En kungörelse om beslut i tillståndsärenden som fattats på detta
sammanträde har varit uppsatt på miljönämndens anslagstavla.
Beslutsdatum

PROTOKOLLET
ALLMÄNT
TILLGÄNGLIGT

Allmänt datanät: www.kotka.fi/esityslistat och Pyttis kommuns webbplats

Sekreterare Anne Laitinen

Kotkan Klubi, Kirkkokatu 2SAMMANTRÄDESPLATS

Torsdag 15.12.2022, kl. 16.30SAMMANTRÄDESTID
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Anteckning om protokolljustering

   § 119 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Ympla 15.12.2022

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 120 Protokolljusterare

Ympla 15.12.2022

Förslag: Till protokolljusterare väljs medlemmarna Kimmo Dufva och Maritta Tinkanen.

Beslut som meddelas efter anslag justeras på mötet.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 121 Behandlingsordning

Ympla 15.12.2022

Förslag: Godkänns i enlighet med listan.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

§ 122 Tjänsteinnehavarbeslut som omfattas av nämndens upptagningsrätt

Ympla 15.12.2022

Enligt 9 § i förvaltningsstadgan används upptagningsrätten för
tjänsteinnehavarbeslut vid sidan av stadsstyrelsen av den nämnd som
tjänsteinnehavaren i fråga är underställd. I 92 § i kommunallagen
definieras på vilka beslut upptagningsrätten inte kan användas.

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, för vilkas beslut
upptagningsrätten enligt kommunallagen kan användas:

- Miljöhälsovårdschefen
- Byggnadsinspektören
- Miljövårdschefen

Tjänsteinnehavare underställda miljönämnden, vilkas beslut har fattats med
stöd av speciallagstiftning och meddelas till nämnden för kännedom:

- Miljöhälsovårdschefen
- Hälsoinspektören
- Miljövårdschefen
- Miljöinspektören
- Miljö- och hälsoskyddsplaneraren

De tjänsteinnehavarbeslut som ovan nämnda tjänsteinnehavare fattat
under tiden 4.11–15.12.2022 finns till beslutsfattarnas påseende i portalen
för förtroendevalda på adressen http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden konstaterar att ovan nämnda tjänsteinnehavarbeslut har
funnits till påseende för nämnden i elektronisk form i portalen för
förtroendevalda och att varken upptagningsrätten eller besvärsrätten
enligt kommunallagen utnyttjas med anledning av tjänsteinnehavarnas
framlagda beslutsprotokoll.

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)

http://luottamushenkiloportaali.kotka.fi/
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Anteckning om protokolljustering

§ 123 Miljönämndens ekonomiska uppföljning 2022

Ympla 15.12.2022

Beredare: Controller Paula Thilman

Föredragningstext: På miljönämndens sammanträde 10.3.2022 § 19 beslutades det i
enlighet med förslaget att nämnderapporteringen ska genomföras inom
ramen för sammanträdesschemat och att controllern lämnar en
bilagerapport att bifogas till föredragningslistan eller som tilläggslista.

Bilagor: Ekonomirapport över läget i oktober jämte jämförelseuppgifter

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Nämnden antecknar ekonomisituationen för kännedom.

Beslut:

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna/Heli Ojala

Ekonomienheten/Paula Thilman

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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Anteckning om protokolljustering

D/3607/00.01.02/2022

§ 124 Miljönämndens mötesschema 2023

Ympla 15.12.2022

Beredare: miljövårdschef Heli Ojala, tfn 044 7024 805
Föredragningstext: Enligt 17 kap. 5 § i Kotka stads förvaltningsstadga beslutar ett organ om tid

och plats för sina sammanträden.
Sammanträde hålls även då ordföranden anser att ett sammanträde behövs
eller då majoriteten av medlemmarna i organet föreslår för ordföranden att ett
sammanträde ska hållas för att behandla ett ärende som de meddelar.
Därvid bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet.
Ordföranden kan av grundad anledning annullera ett sammanträde.

Helgdagar och skollov år 2023:

trettondagen fr 6.1.2023
sportlov må–fr 27.2–3.3.2023
påsk fr–må 7–10.4.2023
1:a maj må 1.5.2023
Kristi himmelsfärdsdag to 18.5.2023
midsommar fr–sö 23–25.6.2023
höstlov må–fr 23–29.10.2023
självständighetsdagen on 6.12.2023
jullov fr–sö 22.12.2023–7.1.2024
jul sö–ti 24–26.12.2023

Föredragande: miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden beslutar att hålla sammanträden år 2023 enligt följande:

26.1
2.3
13.4
11.5
15.6
10.8
14.9
12.10
16.11
14.12

Verkställighet:
Utdrag: nämndens medlemmar och deras ersättare

stadsstyrelsens representanter och ersättare
representanter för ungdomsfullmäktige och ersättare
föredragande
beredare
ärendehanteringen
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Anteckning om protokolljustering

kontorsvaktmästare
Cafe Toivo
Pyttis kommun

Ingen anvisning för omprövningsbegäran
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Anteckning om protokolljustering

D/3478/11.02.00/2022

§ 125 Miljöhälsovårdens tillsynsplan år 2023

Ympla 15.12.2022

Beredare: miljö- och hälsoskyddsplanerare Jenny Holm tfn 040 726 4163
miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198

Föredragningstext: I lagarna som styr miljöhälsovården föreskrivs om kommunens
skyldighet att utarbeta tillsynsplaner inom ifrågavarande lagars
tillämpningsområden. Skyldigheten regleras i 39 § i livsmedelslagen
(297/2021), 6 § i hälsoskyddslagen (763/1994) och i 84 § i tobakslagen
(549/2016). Skyldigheten motiveras bland annat med kvalitet,
regelbundenhet och överensstämmelse i övervakningen, förebyggande
av hälsorisker och skydd av konsumenten mot ekonomiska förluster. I
det riksomfattande tillsynsprogrammet för miljöhälsovård som de
centrala ämbetsverken (Livsmedelsverket och Valvira) har utarbetat
fastställs de områden som prioriteras i tillsynen.

Denna plan omfattar verksamhetsspecifika numeriska planer för 2023
(uppskattning) enligt ovan uppräknade rättsliga grunder. Den beskriver
dessutom bland annat kommunikation, resursplanering och områden
som prioriteras inom tillsynen. De centrala ämbetsverkens normeringar
utgör i regel utgångspunkterna för kontrollintervallerna för
verksamhetstyperna.

Tillsynsplanen har kungjorts och varit framlagd på webbplatsen 9–23.11.
Inga kommentarer har inkommit angående planen.

Den årliga tillsynsplanen framställs för godkännande av miljönämnden
och sänds av tillsynsenheten för kännedom till regionförvaltningsverket.
Genomförandet av planen följs upp under 2023 och den slutliga
genomföranderapporten framställs för miljönämnden i början av 2024.

Bilagor: Tillsynsplanen för 2023 finns som separat bilaga.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner tillsynsplanen för 2023 för Kotka och Pyttis
samarbetsområde inom miljöhälsovård.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsternas verksamhetsenhet / Jenny Holm

Ingen anvisning för omprövningsbegäran
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Anteckning om protokolljustering

D/3675/11.02.07/2022

§ 126 Uppdatering av Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan för 2023

Ympla 15.12.2022

Beredare: Miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198

Föredragningstext: Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan har utarbetats för åren 2019–2023.
I den har gjorts små uppdateringar årligen och uppdateringarna för 2022
behandlades av Kotka miljönämnd 10.3.2022, § 23. I veterinärvårdsplanen
har endast nödvändig uppdatering av information gjorts för 2023. I planen
har den aktuella personalen och de aktuella kontaktuppgifterna
uppdaterats.

Bilagor: Kotka och Pyttis veterinärvårdsplan 2019–2023, en uppdatering för
2023.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag: Miljönämnden godkänner uppdateringen av Kotka och Pyttis
veterinärvårdsplan för 2023.

Verkställighet:
Utdrag: Miljötjänsterna/Tuomas Hiltunen

Anvisning för omprövningsbegäran
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Anteckning om protokolljustering

D/3676/11.02.07/2022

§ 127 Maximibeloppet för veterinärarvoden 2023

Ympla 15.12.2022
Beredare: Miljöhälsovårdschef Tuomas Hiltunen tfn 040 577 2198
Föredragningstext: Stads- och kommunalveterinärernas pension bestäms förutom av den

tjänstelön som kommunen betalar även av de åtgärdsarvoden som
veterinären uppbär av djurägarna och -innehavarna. Kommunen ska före
utgången av ett kalenderår fastställa beloppet av åtgärdsarvodena för
nästa år för respektive veterinär. Arbetsgivarens och löntagarens
pensionsavgifter bestäms enligt de fastställda åtgärdsarvodena. Enligt
KEVA:s meddelande är maximibeloppet för arvoden 54 083,52 euro år
2023.

Kotkas II stadsveterinär Marika Friman och Kotkas III stadsveterinärer Naziko
Kessaeva och Ellen Kaartokallio har var och en bekräftat att pensionsavgiften
ska betalas enligt maximibeloppet.
Årsarvodet för veterinärernas vikarier och de jourhavande som inte har en
ordinarie tjänst uppskattas till 54 083,52 euro. Åtgärdsarvodesbeloppet för
de veterinärer som arbetar deltid är i proportion till den förverkligade
arbetstiden. Arvodet som ska fastställas har räknats i förhållande till
arbetstiden.

Föredragande: Miljövårdschef Heli Ojala

Förslag:  Miljönämnden beslutar att fastställa 54 083,52 euro som
maximiarvodesbelopp 2023 för II stadsveterinären och III
stadsveterinärerna och deras vikarier samt jourhavande som inte har
ordinarie tjänst.

Verkställighet:
Utdrag:

palvelusuhderekisteri@keva.fi
stadsveterinärerna Marika Friman, Naziko Kessaeva och Ellen Kaartoklio
Sarastia Oy/ärendehanteringstjänsten/löner

Anvisning för omprövningsbegäran

mailto:palvelusuhderekisteri@keva.fi
mailto:palvelusuhderekisteri@keva.fi
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Anteckning om protokolljustering

§ 128 Övriga ärenden (gemensamma)

Ympla 15.12.2022

Ingen anvisning för begäran om omprövning (KommunalL 136 §)
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