SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndag 23 september 2019, kl 12:00

Beslutande

Tomas Vedestig (SJVP)
Inga Savilahti Häggbo (S)
Tomas Mörtberg (C)
Robert Grape (C)
Håkan Sandkvist (C)
Urve Kirt (C)
Roland Kemppainen (S)
Bente Åkerholm (S)
Vega Kihlström (S)
Per-Erik Muskos (S)
Yvonne Kangas (SJVP)
Ann-Cristin Tötterman Hjort (ÖFA)
Henry Barsk (S)
Monika Krypsjö (S)
Leif Taavola (S)
Johanna Kenttämaa (SD)

Övriga deltagande

Peter Juntti, Gunvor Westerberg, Ole Lampinen (sjvp) närv ers.
Vega Kihlström

Marko Kenttämaa (SD)
Ingemar Keisu (C) ers: Emilia Hannu (C)
Ylva Ylinenpää Sannemalm (C) ers: Riitta
Björk (C)
Margareta Törelid Haapaniemi (KD) ers:
Johan Taavo (KD)
Eva Turdell-Wikström (KD) ers: Anders
Wälivaara (KD)
Birgitta Emanuelsson (S) ers: Camilla
Mattila (S)
Bengt Rytiniemi (V) ers: Christina Snell
Lumio (V)
Johan Kummu (SJVP) ers: Siv Maaherra
(SJVP)
Ulf Zakariasson (PE) ers: Jörgen
Ekersund (PE)

Bengt Rytiniemi

Utses att justera
Underskrifter
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55-65

Gunvor Westerberg
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige
Innehållsförteckning
Beslut
Rubrik

Ärende

Sida

Val av protokollsjusterare
§ 55

Enkla frågor

3

§ 56

Ansvarsfrihet för direktionen i Regionala

2019/179

4

2017/77

5

kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten för
verksamhetsåret 2018
§ 57

Motion minnesplats efter järnvägsepoken samt rastplats i
Luppio

§ 58

Motion - ändring i kommunfullmäktiges reglemente

2017/113

6

§ 59

Motion - skapa en offentlig bastu i centrum

2017/120

7

§ 60

Motion uppvaktning av Trafikverket om att dra om väg

2017/74

8

915 Övertorneå till Orjasjärvi och Armasjärvi
§ 61

Val av nämndemän för åren 2020-2023

9 - 10

§ 62

Nya inlämnade motioner

11

§ 63

Redovisning av partistöd 2018

12

§ 64

Delgivningar

13

§ 65

Besvarande av enkla frågor

14

Närvarolista

15

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 55
Enkla frågor
Beslut
Följande enkla frågor får ställas;
Leif Taavola (s) frågar kommunstyrelsens ordförande ang Svansteins sporthall och
badet om kommunen betalar hyra för en fastighet som inte kan användas då den
varken städas eller underhålls. Finns det någon plan för att lösa detta ?
Taavola ställer även en enkel fråga till socialnämndens ordförande om hemtjänsten
som flyttat från en central lokalisering i Svanstein till Pello. Taavola undrar hur
mycket besparingen är på detta samtidigt som det blir en ökad bilkörning.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 56
Ansvarsfrihet för direktionen i Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Norrbotten för verksamhetsåret 2018
Beslut
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för
verksamhetsåret 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige skall besluta om ansvarsfrihet för direktionen i Regionala
kollektivtrafikmyndigheten avseende verksamhetsåret 2018.
Beslutsexpediering
RKM Norrbotten
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 57
Motion minnesplats efter järnvägsepoken samt rastplats i Luppio
Beslut
Motionen avslås med hänvisning till att det är Trafikverket som är ansvarig för att
anlägga rastplatser efter allmän väg, samt att det inte föreligger ekonomiska
förutsättningar att genomföra övriga i motionen framställda förslag.
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås att Övertorneå kommun ska ansvara för att anlägga en rastplats
med toaletter, el och vatten i Luppio, vid den före detta järnvägsbron intill väg 99.
Vidare föreslås bl.a. att en järnvägsvagn ska placeras på bron för att kunna nyttjas
som värmestuga, att den gamla kvarnen restaureras och at bron blästras och målas.
Väg 99 är en allmän väg och därigenom är det Trafikverket som är väghållningsansvarig, vilket även innefattar ett ansvar att anlägga rastplatser.
I de fall att Övertorneå kommun skulle äga huvudmannaskapet för ett sådant
projekt, beräknas kostnaden för att anlägga en rastplats, måla om bron, restaurera
kvarnen samt placera en järnvägsvagn som värmestuga på bron uppgå till minst 4-5
mkr. Därtill är markområdet för den föreslagna rastplatsen och området där
kvarnen är belägen privatägda. Kommunledningsförvaltningens sammanfattande
bedömning är att motionen ska avslås med hänvisning till att Trafikverket äger
huvudmannaskapet för rastplatser belägna vid allmän väg, samt att det utifrån en
sammanvägd kommunalekonomisk och organisatorisk bedömning inte föreligger
utrymme för Övertorneå kommun att genomföra fler åtgärder av större karaktär
vid gamla järnvägsbron i Luppio.
Beslutsexpediering
Norrbottens sjukvårdsparti
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 58
Motion - ändring i kommunfullmäktiges reglemente
Beslut
Inlämnad motion avslås med hänvisning till att det saknas lagstöd för att möjliggöra
för en icke tjänstgörande ersättare att kunna väcka ärenden genom en motion.
Ärendebeskrivning
Norrbottens sjukvårdsparti föreslår i inlämnad motion att en ledamot ska ha rätt att
lämna en motion, där de med ledamot även avser ersättare. I kommunallagen [KL]
regleras grunderna för den kommunala verksamheten, bland annat förutsättningar
för förtroendevalda och formkrav för kommunfullmäktige. Av KL framgår bland
annat att en ledamot får väcka ett ärende genom en motion, denna rätt omfattar
även tjänstgörande ersättare. Kommunledningsförvaltningen har därav bedömt att
innebörden av inlämnad motion avser rätten för en icke tjänstgörande ersättare att
väcka ett ärende genom en motion, varigenom frågan prövats ur den aspekten. I
KL föreligger inget stöd för att en icke tjänstgörande ska kunna väcka ett ärende
genom en motion. Det föreligger inte heller möjlighet i KL för fullmäktige att göra
avsteg från detta formkrav genom en lokal arbetsordning. Förvaltningen bedömer
därav att inlämnad motion ska avslås.
Beslutsexpediering
Norrbottens sjukvårdsparti
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 59
Motion - skapa en offentlig bastu i centrum
Beslut
Inlämnad motion avslås med motiveringen att det ej kan anses föreligga behov av
ytterligare en offentlig bastuinrättning i centrala Övertorneå.
Ärendebeskrivning
Per-Erik Muskos (s) föreslår i inlämnad motion att Övertorneå kommun ska
uppföra en offentlig vedeldad bastu med 10 hytter för ombyte och ett omgivande
torg i centrala Övertorneå. I motionen framförs att Tornedalen är starkt förknippad
med bastubad, och att en offentlig bastu skulle bli en symbol för det kreativa och
nytänkande Övertorneå.
Tekniska enheten bedömer att kostnaden för att uppföra en offentlig bastu i
enlighet med i motionen framförda förslaget kan uppskattas till, ca. 400-500 tkr.
Därtill bedöms tillgången till offentlig bastu kunna tillgodoses i tillräcklig
omfattning genom sporthallen samt Ekobadet sommartid varigenom det ej
föreligger behov av ytterligare en offentligt finansierad badanläggning.
Kommunledningsförvaltningen delar tekniska enhetens bedömning om att
nuvarande tillgång till badanläggningar kan anses vara tillräcklig och att det ej kan
anses vara motiverat ur ett ekonomiskt perspektiv att uppföra ytterligare
anläggningar. Därtill bedöms det i motionen framförda förslaget ej väsentligen
bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges övergripande mål varigenom
förvaltningens samlade bedömning är att motionen bör avslås.
Beslutsexpediering
Per-Erik Muskos
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 60
Motion uppvaktning av Trafikverket om att dra om väg 915 Övertorneå till
Orjasjärvi och Armasjärvi
Beslut
Motionen avslås med motivering att nuvarande trafiksituationen inte bedöms vara
av en sådan karaktär att det ur ett kommunalt perspektiv föreligger behov av att
genomföra de förändringar som föreslås i motionen.
Därtill är de föreslagna vägområden tillhörande det statliga vägnätet och sålunda ej
underställd kommunalt ansvar.
Ärendebeskrivning
Norrbottens sjukvårdsparti föreslår i motionen att Övertorneå kommun ska
uppvakta Trafikverket rörande om-och nybyggnation av väg 99 och väg 915, bl.a.
att infarten till väg 915 omplaceras utefter Särkijärvis södra strand, att kommunen
bygger anslutningar vid Aspvägen, samt att nuvarande korsning vid väg 99 och
Tinghusvägen formas om till en trevägskorsning.
Tekniska enheten avstyrker de i motionen framförda förslagen i sin helhet utifrån
att nuvarande trafiksituation inte kan anses vara av den karaktären att det krävs
sådana omfattande om- och nybyggnationer som det föreslås i motionen.
Kommunledningsförvaltningen vill därtill tillägga att ett genomförande av de i
motionen framförda förslagen troligen skulle medföra stor påverkan på Särkijärvi
Eko-park som rekreations- och friluftsområde.
Beslutsexpediering
Norrbottens sjukvårdsparti
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 61
Val av nämndemän för åren 2020-2023
Beslut
Följande nämndemän väljs;
Ann-Cristin Tötterman Hjort
Östen Lejon
Monika Alanentalo
Gunnar Björk
Monika Krypsjö
Peter Åkerholm
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige skall utse sex (6) nämndemän från Övertorneå kommun för
tiden 1 januari 2020 till 31 december 2023.
Förslag till beslut
Robert Grape (c) föreslår följande nämndemän;
Ann-Cristin Tötterman Hjort
Östen Lejon
Monika Alanentalo
Gunnar Björk
Inga S Häggbo (s) föreslår följande nämndemän:
Monika Krypsjö
Peter Åkerholm
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslagen.
Anmälan av jäv
Monika Krypsjö (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 61 forts
Beslutsexpediering
Haparanda Tingsrätt
Samtliga valda nämndemän
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 62
Nya inlämnade motioner
Beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
1. Bente Åkerholm (s) – avskrivning av studieskuld för den som flyttar till
Övertorneå kommun
2. Bente Åkerholm (s) – förverkliga uppförandet av laddningsstation för elbilar
inom centralorten Övertorneå
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 63
Redovisning av partistöd 2018
Beslut
Redovisningarna från partierna läggs med godkännande till handlingarna.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en revidering av reglerna för
kommunalt partistöd och att det tydliggörs vad som ska ingå i redovisningen av
partistöd.
Reservation
Johanna Kenttämaa (sd) och Markko Kenttämaa (sd) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning över partistöd 2018 från Centerpartiet, Vänsterpartiet,
Sjukvårdspartiet, Socialdemokraterna, Övertorneå Fria Alternativ,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Förslag till beslut
Bente Åkerholm (s) yrkar att kommunledningsförvaltningen uppdras att revidera
reglerna för partistöd och att det tydliggörs vad som ska ingå i redovisningen samt
att redovisningarna av partistöd för 2018 godkänns
Johanna Kenttämaa (sd) yrkar att de partier som inte lämnat in redovisningen inom
föreskriven tid skall ej få utbetalt partistöd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Åkerholms förslag.
Beslutsexpediering
Kommunledningsförvaltningen
Samtliga partier
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 64
Delgivningar
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Socialnämnden beslut 2019-06-24, § 36 – ej verkställda beslut kvartal 1 2019
2. Befolkningsstatistik 2019-09-10
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-23

Kommunfullmäktige

KF § 65
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (c) svarar på frågan om
sporthallen och badet i Svanstein att de ej är i bra skick och underhållet eftersatt.
Hyran är betald till årsskiftet, hyresavtalet är uppsagt. I oktober månad skall
kommunen träffa ägaren till sporthallen.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (sjvp) svarar på Taavolas fråga om
flytten av hemtjänsten från Svanstein till Pello att socialnämnden skall se över
frågan och återkommer med svar vid ett senare tillfälle.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-09-23
Ledamot
1. Tomas Mörtberg (c)
Namn
2. Ingemar Keisu (c)
3. Robert Grape (c)
4. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
5. Håkan Sandqvist (c)
6. Urve Kirt (c)
7. Margareta Törelid Haapaniemi (kd)
8. Eva Turdell Wikström (kd)
9. Roland Kemppainen (s)
10. Bente M Åkerholm (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Per-Erik Muskos (s)
13. Birgitta Emanuelsson (s)
14. Henry Barsk (s)
15. Monika Krypsjö (s)
16. Leif Taavola (s)
17. Vega Kihlström (s)
18. Bengt Rytiniemi (v)
19. Johanna Kenttämaa (sd)
20. Marko Kenttämaa (sd)
21. Johan Kummu (sjvp)
22. Yvonne Kangas (sjvp)
23. Ulf Zakariasson (pe)
24. Ann-Cristin Tötterman Hjort (öfa)
25. Tomas Vedestig (sjvp)

Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Summa:

25

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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