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Kf § 116
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Inga Savilahti Häggbo (s) inleder med fråga barn- och utbildningsnämndens
vice ordförande Kurt Juntti (ns) om vilken beredskap som finns vid eventuell
rivning av skolan i Kuivakangas då dessa lokaler även innehåller skyddsrum.
Inga Savilahti Häggbo (s) frågar därefter personalutskottets ordförande Tomas
Mörtberg (c) om vilka utmaningar som antagits, hur kvalitén kommer att
granskas, vilka som kommer att anställas och vad som händer med kommunens
personal, vart vinsterna går och vad som händer med våra skattemedel.
Christina Snell Lumio (v) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio (c) om kommunen erhållit någon faktura för vägbelysningen,
vad dessa kommer att kosta per stolpe och hur mycket kommunen budgeterat
2009 för vägbelysningen.
Bertil Alanentalo (v) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Linda
Ylivainio (c) om det finns regler för när inlämnade motioner skall besvaras.
Eva Juntti Berggren (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio
(c) vilken strategi som antagits för att stoppa den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen och hur det konkreta arbetet sker.
Eva Juntti Berggren (s) fortsätter med att ställa en fråga till kommunstyrelsens
vice ordförande Sven Kostenius (öa) vad kommunen gör för att uppmuntra
alternativa uppvärmningssystem.
Kurt A Larsson (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c)
när utredningen om medlemskap i Fair Trade City – Föreningen Rättvisemärkt
beräknas bli klar.
Harry Kempainen (s) frågar socialnämndens ordförande Östen Lejon om
upphandling på olika avtal inom socialnämndens verksamhetsområden har
högre dignitet än politiskt antagna policyn.
Arne Honkamaa (s) frågar till sist socialnämndens ordförande Östen Lejon (c)
vilka initiativ som tagits med anledning av revisorernas granskning av
läkemedelsanvändningen och läkemedelsrutiner vid de särskilda boendena för
äldre.
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Dnr 253/08

Kostutredningen
Kommunfullmäktiges beslut
Verksamhetsansvaret för all kostservice i kommunens verksamheter överförs
fr om 2010-01 till tekniska enheten/kostservice
Kostservicen organiseras med ett tillagningskök i Övertorneå som producerar
måltider till mottagningskök vid centralskolan i Övertorneå och serveringskök i
Övertorneå och Kuivakangas. Utmaningsrätt tillämpas i ett norra respektive
södra distrikt.
Intentionen med närproducerad mat beaktas vid upphandlingstillfället
Kommunstyrelsens driftbudgetram för 2010 utökas från 42 100 tkr till
42 876 tkr ( + 776 tkr)
Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram 2010 minskas från 97 000 tkr
till 96 752 tkr ( - 248 tkr)
Socialnämndens driftbudgetram 2010 minskas från 98 000 tkr till 97 472 tkr
( - 528 tkr)
Kapitalkostnaderna för 2010 utökas för kommunstyrelsen med 594 tkr och
minskas för barn- och utbildningsnämnden med 555 tkr, och för socialnämnden
med 39 tkr.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten/kostservice har tidigare erhållit ett uppdrag att se över
verksamhet och organisation av kostservicen i kommun. Ärendet
återremitterades av arbetsutskottet 2008-10-27 och 2009-03-09 till tekniska
enheten för kompletterande utredning kring ekonomiska konsekvenser av
förslagen och införande av entreprenadlösning. Tekniska enheten fick också i
uppdrag att komplettera kostutredningen med en renodlad entreprenadlösning.
Samråd med företrädare från Barn- och Utbildningsnämnden samt
Socialnämnden har ägt rum.
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Kf § 117 forts

Tekniska enheten lägger fram fem alternativa förslag till lösningar.
1. Tillagningskök i Svanstein, Övertorneå och Hedenäset med serveringskök i
Pello, Övertorneå och Hedenäset. Verksamheten med kyld mat införs inom
hela kommunens hemtjänst samt förskolor i Norra kommundelen. Personaloch budgetansvar för Svansteins tillagningskök överförs till tekniska
enheten/kostservice.
2. Ett tillagningskök behålls i centrala Övertorneå. Varm mat serveras i
Övertorneå centralort exklusive hemtjänstens brukare som erhåller kyld mat.
Kyld mat levereras till mottagningsköken i Pello, Juoksengi, Svanstein och

Hedenäset. Personal- och budgetansvar för Svansteins mottagningskök
överförs till tekniska enheten/kostservice.
3. Tillagningskök i Övertorneå som producerar måltider till mottagningskök
vid centralskolan i Övertorneå och serveringskök i Övertorneå och
Kuivakangas. Till tillagningskök i Svanstein och Hedenäset anlitas privata
aktörer.
4. Tillagningsköken i Svanstein, Övertorneå och Hedenäset samt
serveringsköken i Pello, Övertorneå och Hedenäset där privata aktörer tar hand
om tillagningen och serveringen av måltider.
5. Tillagningskök i Övertorneå där privat aktör tar hand om tillagningen och
serveringen av måltider i Övertorneå, Pello, Svanstein, Juoksengi och
Hedenäset.
Av dessa fem förslag har kommunen MBL förhandlat om tre alternativ ( alt 1,
3, 4 ) den 28 augusti 2009 , 14 september 2009 och 19 oktober 2009 .
Kommunal Norrbotten sekt 16 förordar i dessa förhandlingar alternativ 1.
Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-09 § 107 att ärendet återremitteras
med motiveringen att utredningen kompletteras så att
kostserviceorganisationen möjliggör så närproducerad mat som möjligt.
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Yrkanden
Linda Ylivainio (c) med biträde av Tomas Mörtberg (c) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag
Arne Honkamaa (s) med biträde av Tomas Kerttu (s) och Christina Snell
Lumio (v) yrkar i första hand att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för
kompletterande utredning i enlighet med kommunfullmäktiges tidigare beslut,
i andra hand att kommunfullmäktige beslutar att kostservicen från 2010-01
organiseras enligt alternativ 1.
Tilläggsyrkande
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige även beslutar att
kommunstyrelsens driftbudgetram för 2010 utökas från 42 100 tkr till
42 876 tkr ( + 776 tkr), att barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram 2010
minskas från 97 000 tkr till 96 752 tkr (- 248 tkr), att socialnämndens
driftbudgetram 2010 minskas från 98 000 tkr till 97 472 tkr (-528 tkr),
att kapitalkostnaderna för 2010 utökas för kommunstyrelsen med 594 tkr och
minskas för barn- och utbildningsnämnden med 555 tkr och för socialnämnden
med 39 tkr.
Propositionsordning återremissyrkande
Ordföranden ställer först Honkamaas återremissyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Votering i återremissyrkandet
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som yrkar bifall till Honkamaas yrkande röstar nej. Vinner ja beslutar
kommunfullmäktige avgöra ärendet idag.
18 ledamöter röstar ja 17 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista.
Ajournering
Kommunfullmäktigesammanträdet ajourneras mellan klockan 12.50 – 12.55
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Proposition i huvudyrkande
Ordföranden ställer därefter Ylivainios och Honkamaas huvudyrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
Ylivainios yrkande.
Votering i huvudyrkande
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet med Ylivainios yrkande röstar ja. Den som yrkar bifall till
Honkamaas yrkande röstar nej. Vinner ja beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med Ylivainios yrkande. 18 ledamöter röstar ja 16 ledamöter röstar
nej, 1 ledamot avstår från att rösta. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslista.
Proposition i tilläggsyrkande
Ordföranden ställer därefter Ylivainios tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige tillstyrkt Ylivainios tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Kostutredning 2009-08-21
Ks Au § 165 2008-10-27
Ks Au § 44 2009-03-09
Ks § 38 2009-03-23
Ks § 121/09
Kf § 107, 2009-11-09
Ks § 157/09
___
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Dnr 224/09

Näringslivspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Näringslivspolicy för Övertorneå kommun fastställs med tillägget att
att näringslivet ska uppmuntras att utvecklas i en ekologisk, långsiktig hållbar
ekonomi.
Ärendebeskrivning
Föreligger utarbetat förslag till näringslivspolicy 2010-2014. Utkastet
innehåller förslag till mål för kommunens näringslivsarbete, förslag till
åtgärder, förhållningssätt, former för utvärdering och uppföljning och
indikatorer för dessa. Förslag till näringslivspolicy 2010- 2014 skickades på
remiss till LRF, företagarna Övertorneå och till de politiska partierna.
Remissvar har inkommit från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, LRF,
Vänsterpartiet och Företagarna Övertorneå.
Utöver näringspolicyn fastställs en årlig verksamhetsplan för tillväxtenheten
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Tilläggsyrkanden
1. Roland Kemppainen (s) med biträde av Eva Juntti Berggren (s) yrkar att
orden bibehållen eller sänkt kommunalskatt utgår ur pkt 10
2. Christina Snell Lumio (v) yrkar att näringslivspolicyn tillförs en ny punkt
med formuleringen att näringslivet ska uppmuntras att utvecklas i en ekologisk,
långsiktig hållbar ekonomi.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Linda Ylivainios yrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ylivainios yrkande.
Ordföranden ställer därefter Kemppainens tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.
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Votering i tilläggsyrkande 1
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till kommunstyrelsen
förslag röstar ja. Den som yrkar bifall till Kemppainens yrkande röstar nej.
Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
18 ledamöter röstar ja 17 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Proposition tilläggsyrkande 2
Ordföranden ställer därefter Snell Lumios tilläggsyrkande under proposition
och finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.
Votering i tilläggsyrkande 2
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att Snell Lumios
tilläggsyrkande avslås röstar ja. Den som yrkar bifall till Snell Lumios
tilläggsyrkande röstar nej. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat avslå
Snell Lumios tillägsyrkande
12 ledamöter röstar ja 23 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således anta Snell
Lumios tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Förslag till näringslivspolicy
Ks §63/2008, 2008-04-21
Remissvar Socialdemokraterna 2009-11-23
Remissvar Övertorneå LRF-avd 2009-11-22
Remissvar Vänsterpartiet 2009-11-22
Remissvar från Företagarna Övertorneå 2009-11-23
Remissvar från Kristdemokraterna
Ks § 162/09
_____
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Kf § 119
Ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Förslag, dat 2009-09-28, till taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll
av livsmedel antas att gälla from 2010-01-01
Ärendebeskrivning
Ändringar i livsmedelsreglerna innebär att från och med 2009-12-01 skall alla
livsmedelsanläggningar förutom de s k animalieanläggningarna registreras
enligt EU förordningen 853/2004/EG.
I Övertorneå blir endast en anläggning kvar som skall godkännas och där
kommunen har tillsynen.
Ändringarna medför att även taxa för offentlig kontroll av livsmedel måste
ändras. Ärendet återremitterades även av kommunfullmäktige den 9 november
mot bakgrund av att nytt förslag inkommit från miljö och byggnadsnämnden
till taxa som följer Sveriges kommuner och landstings underlag för utformning
av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Förslaget följer Sveriges kommuner och landstings underlag i cirkulär 2009:53.
Beslutsunderlag
Förslag, dat 2009-09-28, till Taxa för Övertorneå kommuns offentliga kontroll
av livsmedel
Mbn 2009-10-22 § 106
Au § 137, 2009-11-16
Kf § 99, 2009-11-09
Ks § 147/09
_____
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Dnr 190/09

Kommunalt vårdnadsbidrag i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunalt vårdnadsbidrag införs i Övertorneå from 1 januari 2010
Medel anslås ur barn- och utbildningsnämndens budgetram 2010.
Skriftlig reservation
Socialdemokraterna (s) och vänsterpartiet (v) inlämnar en skriftlig reservation
till beslutet vilket bifogas sist i protokollet.
Ärendebeskrivning
Genom införande av ett vårdnadsbidrag ges ökade möjligheter till föräldrar att
vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre
år. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt bidrag på maximalt 3.000
kronor per månad och barn. Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att
barnet inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet. Föräldern kan
förvärvsarbeta och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas
på annat sätt. Vårdnadsbidrag kan inte lämnas till en vårdnadshavare med vissa
ersättningar som exempelvis arbetslöshetsersättning, föräldrapenning,
aktivitetsstöd i arbetsmarknadspolitiska program, introduktionsersättning för
flyktingar och sjukpenning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-09-15 beslutat att anta riktlinjer för
kommunalt vårdnadsbidrag enligt barn- och utbildningskontorets förslag. En
utvärdering skall göras efter åtta månader från införandet för bedömning av
utfallet. Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar att införa kommunalt vårdnadsbidrag i
Övertorneå kommun per månad och barn. Villkoret för fullt vårdnadsbidrag är
att barnet inte nyttjar kommunal barnomsorg från och med 2010-01-01.
Ärendet återremitteras av kommunfullmäktige 2009-11-09 § 105 för
utarbetande av konsekvensanalys och finansieringsförslag.
Yrkanden
Arne Honkamaa (s) yrkar att ärendet återremitteras för utarbetande av tidigare
beslutat konsekvensanalys.
Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte införa
kommunalt vårdnadsbidrag i Övertorneå.
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Linda Ylivainio (c) med biträde av Helena Haapaniemi (kd) och Ulf Hannu
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunalt vårdnadsbidrag införs i
Övertorneå from 1 januari 2010 samt att medel anslås ur barn- och
utbildningsnämndens budgetram 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Arne Honkamaas återremissyrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter Christina Snell Lumios och Linda Ylivainios
yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Ylivainios yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till Ylivainios yrkande
röstar ja. Den som yrkar bifall till Christina Snell Lumios yrkande röstar nej.
Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ylivainios förslag.
18 ledamöter röstar ja 17 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
Ylivainios förslag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens förslag 2009-09-15, § 46
Reservation från Tomas Vedestig, Gudrun Kron, Johan Norberg (samtliga (s))
och Lars Anttila (v)
Förslag till riktlinjer för kommunalt vårdnadsbidrag 2009-08-26
Au § 124, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 119/09
Kf § 105, 2009-11-09
Ks § 148/09
____
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Kf § 121
Valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet inom vård och omsorg LOV
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss)
Motivering:
Ärendet återremitteras för en ekonomisk analys som visar vad införandet kostar
för kommunen, för specificering av kvalitetskrav samt kontroll och uppföljning
av dessa, konsekvenser för befintlig verksamhet t ex möjligheter till heltid, hur
många som kan tänkas nyttja möjligheten, en professionell genomförd
undersökning, hur kommunens planeringsförutsättningar påverkas och
kravspecifikation på tilltänkta leverantörer.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun har beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen i syfte
att förbereda ett eventuellt införande av ”eget val” inom äldre- och
handikappomsorgen. Projektarbetet pågår sedan januari 2009 och utredning
som ska ligga till grund för beslut beräknas vara färdigställd i november 2009.
Socialnämnden har den 23 september 2009 § 70, beslutat att utreda kring
valfrihet inom hemtjänsten i Övertorneå kommun.
Yrkanden
Östen Lejon (c) med biträde av Tomas Mörtberg (c) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att Övertorneå kommun från och med 2010
tillämpar lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialnämndens
verksamheter, vilket utöver insatser enligt socialtjänstlagen även innefattar
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälsooch sjukvård, samt att socialnämnden, genom ett tillägg till sitt reglemente, ges
i uppdrag att genomföra Kommunfullmäktiges uppdrag genom att fastställa de
verksamhetsområden som prövas enligt LOV, att besluta om godkännande av
externa leverantörer och att fastställa ersättning för berörda tjänster.
Eva Juntti Berggren (s) yrkar i första hand att kommunfullmäktige beslutar att
avslå införandet av valfrihetssystem enligt LOV, i andra hand att ärendet
återremitteras för kompletterande utredning.
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Christina Snell Lumio (v) yrkar att ärendet återremitteras för en ekonomisk
analys som visar vad införandet kostar för kommunen, för specificering av
kvalitetskrav samt kontroll och uppföljning av dessa., konsekvenser för

Kf § 121 forts
befintlig verksamhet t ex möjligheter till heltid, hur många som kan tänkas
nyttja möjligheten , en professionell genomförd undersökning, hur kommunens
planeringsförutsättningar påverkas och kravspecifikation på tilltänkta
leverantörer.
Ajournering
Kommunfullmäktige sammanträdet ajourneras 14.25 – 14.30
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Christina Snell Lumios återremissyrkande under
proposition och finner att kommunstyrelsen beslutat avgöra ärendet idag.
Votering i återremissyrkandet
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som yrkar bifall till Christina Snell Lumios yrkande röstar nej. Vinner ja
har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Ett ärende skall återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de
närvarande ledamöterna, dvs 12 röster.
18 ledamöter röstar ja 17 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således att
återremittera ärendet (minoritetsåterremiss)
Beslutsunderlag
Utredning, lag om valfrihet 2009-10-29
SN § 80, 2009-11-19
Ks § 149/09
_____
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Dnr 122/08

Motion – införandet av valfrihetssystem i kommunen vad gäller vård- och
omsorgstjänster
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till föregående paragraf.
Ärendebeskriving
Centerpartiet via Linda Ylivainio föreslår i en motion att Övertorneå kommun
överlåter valet av utförare av omvårdnadstjänster enligt socialtjänstlagen SOL
till brukaren genom att tillämpa lagen om valfrihetssystem LOV samt att
Övertorneå kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att underlätta
införande av lagen om valfrihetssystem LOV.
_____
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Dnr 146/09

Vision, övergripande mål, verksamhetsmål 2010 med inriktning på god
ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges beslut
Angiven vision, angivna övergripande mål och verksamhetsmål med
inriktning på god ekonomisk hushållning fastställs för år 2010 där
verksamhetsmålen för 2010 ändras till att enbart omfatta följande
verksamhetsmål.




Totala sjukfrånvaron skall högst ligga på fem procent av den arbetade
tiden.
Minst tjugo nya arbetstillfällen skall skapas.
Energiåtgärder i kommunala anläggningar skall medföra att
energianvändningen minskar med 3 procent

Ärendebeskrivning
Övertorneå kommuns övergripande mål för verksamheten fastställs och
utvärderas av kommunfullmäktige. De övergripande målen är både mål för
verksamheten samt för god ekonomisk hushållning. Målen utgår från visionen,
det goda livet samt från de mål som respektive nämnd/styrelse fastställt och
vilka tillika är kommunens mål. Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär
god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter. Detta betyder att målen för verksamheten
och målen för god ekonomisk hushållning skall vara integrerade mål.
Vision:
2025 skall Övertorneå vara Barentsregionens attraktivaste kommun att verka
och utvecklas i, och där invånarna känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen.
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Kf § 123 forts
Övergripande mål:




Kommunens neråtgående befolkningsutveckling skall brytas.
Kommunen skall vara en attraktiv bostadsort, med god service och hög
livskvalitet.
Kommunen skall vara en föregångare inom ekologi, miljö och energi.



Kommunen har en god ekonomisk hushållning genom att kommunens
resurser används på ett kostnadseffektivt sätt.



Kommunen skall vara en attraktiv arbetsgivare med goda
utvecklingsmöjligheter.

Verksamhetsmål 2010









Företagsklimatet skall stiga varje år och skall fram till 2013 vara på den
övre halvan på svensk näringslivs ranking.
Totala sjukfrånvaron skall högst ligga på fem procent av den arbetade
tiden.
Minst tjugo nya arbetstillfällen skall skapas varje år.
Fortsatt avyttring/försäljning av kommunala fastigheter skall ske där
kommunen nyttjar dessa fastigheter till mindre än 50 procent för egen
verksamhet och kommunen inte har behov av fastigheten/markområdet
den närmaste framtiden
Självfinansieringsgraden inom va verksamheten skall öka varje år för
att till slut uppgå till 75 % samtidigt som avgifterna skall hållas på en
länsnivå.
Renhållningsavgifterna skall successivt anpassas så att full
kostnadstäckning uppnås inom fem år.
Energiåtgärder i kommunala anläggningar skall medföra att
energianvändningen minskar med 3 procent.

Yrkanden
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
dokumentet i dess helhet
Tilläggsyrkanden
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2009-12-21
1.Tomas Mörtberg (c) yrkar att orden varje år utgår från det andra
verksamhetsmålet

sid 17

Kf § 123 forts
2. Roland Kemppainen (s) med biträde av Kurt A Larsson (s) yrkar att
verksamhetsmålen kompletteras med att fortsatt avyttring/försäljning av
kommunala fastigheter skall ej gälla fastigheter med strategiska lägen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Ylivainios yrkanden under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutat att bifalla yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på tilläggsyrkande 1 och 2 och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla tilläggsyrkande 1 och
avslå tilläggsyrkande 2.
Votering i tilläggsyrkande 2
Votering begärs i tilläggsyrkande 2. Den som yrkar att tilläggsyrkandet
avslås röstar ja. Den som yrkar bifall till Roland Kemppainens
tilläggsyrkande röstar nej. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att
avslå tilläggsyrkandet.
18 ledamöter röstar ja 17 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således att bifalla
Mörtbergs tilläggsyrkande och avslå Kemppainens tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens skrivelse 2009-11-18
Ks § 143/09

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Kf § 124
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Dnr 240/09

Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagen taxa gällande tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) fastställs att gälla fr om
2010-01-01.
Ärendebeskrivning
Då Räddningstjänst förbundet Östra Norrbotten upplöses 2010-01-01 och
Övertorneå kommun skall bedriva räddningstjänst i egen regi har
räddningstjänsten utarbetat förslag till taxa. Taxeförslaget följer i stort den taxa
som övriga räddningstjänster följer i länet gällande tillsyn enligt lagen om
skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från räddningstjänsten 2009-11-20
Förslag till taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Ks § 154/09
_____
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Kf § 125
Val av ny nämndeman efter Johny Kron (s) t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kurt Lampinen (s) utses som ny nämndeman tom 2010-12-31.
Ärendebeskrivning:
Johny Kron har avsagt sitt uppdrag som nämndeman. Kommunfullmäktige
skall utse ny nämndeman t o m 2010-12-31.
_____
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Kf § 126
Besvarande av enkla frågor
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Kurt Juntti (ns) svarar
Inga Savilahti Häggbo (s) om vilken beredskap som finns vid eventuell rivning
av skolan i Kuivakangas då dessa lokaler även innehåller skyddsrum, att frågan
egentligen ligger på kommunstyrelsens bord. Juntti tror att kommunstyrelsen
vid en eventuell rivning av byggnaden kommer att lämna in ansökan om
befrielse frånskyddsrumsplikt. till myndigheten för samhällsberedskap (MSB)
Personalutskottets ordförande Tomas Mörtberg (c) svarar därefter Inga
Savilahti Häggbo (s) frågor om utmaningsrätten. Mörtberg informerar om vilka
utmaningar som antagits, att kvalitetskrav och prioriteringar kommer att anges
vid själva upphandlingstillfället. Mörtberg svarar att ca 20 till 25 anställda
kommer att beröras av utmaningsrätten.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) besvarar därefter Christina
Snell Lumio (v) frågor ang kostnader för vägbelysningen. Hon saknar idag
uppgifter för att kunna svara på frågan.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) fortsätter med att besvara
Bertil Alanentalo (v) att inlämnade motioner bör enligt kommunallagen ha
besvarats inom ett år.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) besvarar därefter Eva Juntti
Berggrens (s) frågeställningar om vilken strategi som antagits för att stoppa
den negativa befolkninsgutvecklingen i kommunen och hur det konkreta
arbetet sker. Ylivainio uppger att antagen strategi saknas, att arbete med dessa
frågor pågår kontinuerligt t ex genom tillväxtenhetens deltagande i
Hollandprojektet, mottagning av ensam kommande barn och genom att göra
kommunen attraktiv som ungdomskommun.
Kommunstyrelsens vice ordförande Sven Kostenius (öa) besvarar därefter Eva
Juntti Berggren (s) att kommunen deltar bl a i två projekt, Northern Network
on Climate Change (NNCC) och Arctic Boreal Climate Development (ABCDprojektet) där inslag av att uppmuntra alternativa uppvärmningssystem ingår.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) svarar Kurt A Larsson (s)
att utredningen om medlemskap i Fair Trade City – Föreningen Rättvisemärkt
är utlagd på kansliet, och att hon därför inte vet när den beräknas bli klar.
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Socialnämndens ordförande Östen Lejon svarar Harry Kempainen (s) fråga om
upphandling på olika avtal inom socialnämndens verksamhetsområden har
högre dignitet än politiskt antagna policyn med att socialnämnden följer
politiska beslut och riktlinjer.
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) besvarar till sist Arne Honkamaa
(s) om vilka initiativ som tagits med anledning av revisorernas granskning av
läkemedelsanvändningen och läkemedelsrutiner vid de särskilda boendena för
äldre. Lejon uppger att socialnämnden efter genomgång med revisorerna
inhämtat uppgifter från verksamheten och att riktlinjer för läkemedelsanvändningen och läkemedelsrutiner vid de särskilda boendena för äldre
antagits.
_____
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna föranleder inga beslut av kommunfullmäktige.
a) Inlämnade ej besvarade motioner
b) Befolkningsstatistik
c) Medborgarförslag – boende för ungdomar med utvecklingsstörning och
med möjlighet till avlastning för yngre barn
d) Medborgarförslag – upprustning av lokalerna i sporthallen
____
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