
IMATRAN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

Kaupunginvaltuusto

Aika 12.12.2022 klo 17.30 – 19.56

Paikka Valtuustosali

Päätetyt asiat

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2 Pöytäkirjantarkastajat

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sami Rossi ja Pasi Saajanlehto.

3 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi:

Saimaa Geopark ry:n ajankohtaiskatsaus
- Asiaa kokoukselle esitteli puistonjohtaja Mikko Ikävalko

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousaikataulu vuodelle 2023

4 Hallintosäännön päivittäminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan luonnoksen
mukaisen päivitetyn hallintosäännön siten, että se tulee voimaan 1.1.2023 alkaen.

5 Energinen Imatra -kaupunkistrategian toimenpano-ohjelma

Keskustelun aikana valtuutettu Milla Eerola esitti Timo Härkösen kannattamana,
että Energinen Imatra 2030 toimeenpano-ohjelma palautetaan uimahallin
sijoittamisen osalta uudelleen valmisteluun. Sosiaalidemokraattinen ryhmä esitti
käsittelyn jatkamista ja asiasta oli äänestettävä.
Asiasta äänestettiin ja äänestyksen tulos oli seuraava:
Käsittelyä jatketaan: kolmekymmentä yhdeksän (39)
Asia palautetaan uudelleen valmisteluun: kolme (3)
Tyhjä: yksi (1)

Valtuutettu Krista Nordberg teki muutosehdotuksen toimeenpano-ohjelman sivulle
2, kohtaan Saimaa-Ukonniemi alakohtaan 3, kuuden valtuutetun kannattamana:
”Tarjoamme myös jatkossa kaupungin asukkaille uimahallipalvelut. Jatkamme
selvitystyötä eri vaihtoehtojen, kylpylä, Mansikkala sekä jäähalli, välillä.”
Koska ehdotus poikkesi kaupunginhallituksen pohjaehdotuksesta, siitä äänestettiin



seuraavin tuloksin:
Hallituksen pohjaesitys: kaksikymmentä neljä (24)
Krista Nordbergin muutosesitys: kahdeksantoista (18)
Tyhjä: yksi (1)
Valtuuston päätökseksi tuli kaupunginhallituksen pohjaehdotus.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Energinen Imatra 2030 strategian
toimeenpano-ohjelman liitteen mukaisesti.

6 1112 Napinkulman asemakaavan muutosehdotus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 1112 Napinkulma, joka
koskee kaupunginosaa 12, Imatrankoski.

7 Yhteistoimintasopimus kotoutumisen edistämisestä annetun lain
mukaisten kuntien järjestämisvastuulla olevien maahanmuuton
viranomaistehtävien hoitamisesta Etelä-Karjalassa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan
yhteistoimintasopimuksen kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisten
kuntien järjestämisvastuulla olevien maahanmuuton viranomaistehtävien
hoitamisesta Etelä-Karjalassa.

8 Hankintaperiaatteiden ja -ohjeiden hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

9 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lomapalkkavelka

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä asian tietoonsa saatetuksi.

Lisätietoja päätöksistä antavat kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto
sekä kaupunginvaltuuston viranhaltijajohto

Yhteystiedot:
Valtuuston puheenjohtaja Anna Helminen puh. 020 617 2280
Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Päivi Marttila puh. 050 301 2828
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Antero Lattu puh. 0400 554 379

Kaupunginjohtaja Matias Hilden puh. 020 617 2200


