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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-02-22

Plats och tid

Hietaniemi Friskola, måndagen den 22 februari 2010
kl 18.00 – 22.00

Beslutande

Riitta Björk, (öa) ordf
Harry Grape (c)
Henrik Luttu (m)
Aila Lehto (m)
Linda Ylivainio (c)
Ulf Hannu (c)
Tomas Mörtberg (c)
Robert Grape (c)
Karl-Erik Modig (c)
Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
Östen Lejon (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Monika Krypsjö (s)
Arne Honkamaa (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s)
Kjell Wedestig (s)

Utses att justera

Östen Lejon och Roland Kemppainen

Underskrifter

Deciree Waaranperä Krutrök (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Kurt Lampinen (s)
Annika Keisu Lampinen (s)
Britt-Marie Honkamaa (s)
Tomas Kerttu (s)
Gudrun Kron (s)
Harry Kempainen (s) §§ 1 - 23
Roland Kemppainen (s)
Christina Snell Lumio (v)
Bertil Alanentalo (v)
Rolf Mäkitalo (v)
Sven Kostenius (öa)
Kurt Juntti (ns)
Carl-Erik Juntti (ns)
Åke Fagervall (ns)
Ulf Zakariasson (ns)
Erkki Bergman (ns)

Sekreterare

Paragrafer

1- 23

Rolf Kummu
Ordförande

Riitta Björk
Justerande

Östen Lejon

Roland Kemppainen

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kf § 1
Val av vice ordförande till kommunfullmäktige t o m 2010-10-31
Kommunfullmäktiges beslut
Eija Stenbergs avsägelse godkänns.
Harry Grape (c) väljs som vice ordförande till kommunfullmäktige t o m
mandatperiodens utgång 2010-10-31
Ärendebeskrivning:
Eija Stenberg har i skrivelse 2010-01-01 sagt upp sitt uppdrag som vice
ordförande i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skall utse ny vice
ordförande efter Eija Stenberg.
_____
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Utdragsbestyrkande
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sid 3

Kf § 2
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
1. Gudrun Kron (s) inleder med att ställa en enkel fråga till barn- och
utbildningsnämndens vice ordförande Kurt Juntti (ns) om massmedia
korrekt återgivit uppfattningen att han inte har något emot att dagcenter
byggnationen friställs och säljs.
2. Ledamoten Kron (s) fortsätter därefter med en enkel fråga till
socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) om hur tillgängligheten för
särskilda omsorgen kommer att fungera vid en förflyttning av
dagcenterverksamheten från nuvarande dagcenter till Särkivaaragården.
3. Inga Savilahti Häggbo (s) frågar därefter personalutskottets ordförande
Tomas Mörtberg (c) om vilka utmaningar som antagits och vad som händer
med kommunens personal där utmaningar antagits.
4.

Christina Snell-Lumio (v) frågar kommunstyrelsens vice ordförande Sven
Kostenius (öa) när kommunen, med anledning av energimyndighetens
beslut, kommer att återkräva de av Ekfors Kraft för högt uttagna
nätkostnaderna.

5.

Christina Snell Lumio (v) fortsätter med att ställa en ytterligare fråga till
Sven Kostenius (öa) om vem som tecknat arrendekontrakt för
Kattilakoski, med vilket mandat och till vilken summa.

6. Luomio (v) ställer därefter sin sista fråga till Kostenius (öa) om hur läget
för vattenförsörjningen sker ut i Pello.

Justerades sign

7.

Annikka Keisu Lampinen (s) frågar barn- och utbildningsnämndens
ordförande Ulf Hannu (c) vilka initiativ han vidtagit till att skyltar med
texten Sveriges bästa skolkommun tas bort.

8.

Lampinen (s) fortsätter med att fråga socialnämndens ordförande Östen
Lejon (c) om det pågått långtgående förhandlingar om att privatisera
Särkivaaragården.

9.

Lampinen (s) ställer sista frågan till Lejon (c) om vad han i egenskap av
socialnämndens ordförande gjort för att påskynda avhjälpandet av brister i
rörande brandskydd och livsmedelshantering vid Polgården i Juoksengi.
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Kf § 2 forts
10. Tomas Vedestig (s) ställer en fråga till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Ulf Hannu (c) hur det kommer sig att kommunens tidigare
framskjutna placeringarna med att driva UF-företag så drastiskt försämrats
och vilka åtgärder som vidtagits för att återfå en framskjuten kommunplacering.
11. Monika Krypsjö (s) frågar Linda Ylivainio (c) vad hon som ytterst
ansvarig i sin roll som kommunstyrelsens ordförande gör för att ansvaret
för arbetsmiljöfrågorna inte skall hamna mellan stolarna, hur dessa frågor
följs upp och hur problemen åtgärdas.
12. Monika Krypsjö (s) fortsätter med att ställa en enkel fråga till socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) om det sker någon uppföljningen av
att antagen personalbemanning (0,48 personal per boende) tillämpas inom
kommunens äldreomsorg då vikarier vid frånvaro ej alltid anställs.
13. Ulf Zakariassson (ns) ställer därefter en enkel fråga till personalutskottets
ordförande Tomas Mörtberg (c) om det förts någon diskussion i personalutskottet om att kommunen som arbetsgivare anlitar pensionärer som
vikarier trots hög arbetslöshet.
14. Ulf Zakariasson (ns) ställer därefter en enkel fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu (c) om vikariatsanställningar
sker inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde av personal
utan pedagogisk kompetens även om det finns arbetslösa pedagoger.
15. Ulf Zakariasson (ns) avslutar med att ställa en enkel fråga till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Henrik Luttu (m) om diskussioner har inletts
med Atletklubben rörande hyreskontrakt vid sim- och sporthallen.
_____
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Kf § 3
Interpellation från Vänsterpartiet ang billeasingen i Övertorneå
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiets interpellation:
Vi har genom media fått läsa om ett antal bilar som kommunen ska ha
upphandlat ev även skrivit avtal om, 12 stycken fyrhjulsdrivna bilar som är
tänkta att användas inom Övertorneå kommuns hemtjänst. Hanteringen av detta
verkar vara mycket svår att förstå. Därför vill vi ställa frågor i denna
interpellation: - Vem har tagit beslut om att fyrahjulsdrivna bilar skall
upphandlas? - På vems uppdrag har detta skett, hur har delegeringen skett ut?
- Varför har inte socialnämnden informerats eller vidtalats om de aktuella
bilarna? – Anser man att socialnämnden är ansvarig för sin budget, trots att
beslut fattats utanför nämndens kontroll? – Finns det inga andra bättre
alternativ att lösa behovet av bilar?
Interpellationssvar från socialnämndens ordförande Östen Lejon (c)
Övertorneå kommun har inte UPPHANDLAT nya bilar såsom Christina SnellLumio, Bertil Alanentalo och Rolf Mäkitalo ska fått läsa i media. Däremot har
ett anskaffningsbeslut fattats av tf. kommunchef Gerd Johansson inom ramen
för det ramavtal som Övertorneå kommun har via SKL Kommentus.
Hemtjänstverksamheten på socialförvaltningen har via socialchefen anmält
intresse till kanslienheten att anskaffa 12 nya fordon eftersom leasingavtalet för
de existerande bilarna snart löper ut.
- Ingen har alltså fattat beslut att fyrhjulsdrivna bilar ska upphandlas.
- Som ovan nämnts har socialchefen anmält intresse till kanslienheten att
införskaffa 12 nya bilar inom ramavtalet som SKL Kommentus tecknat på
uppdrag av Övertorneå kommun. Delegation att fatta beslut angående
anskaffningen av bilarna dvs. avtalsträffande ligger på kommunchefen.
- Socialnämnden har senast behandlat frågan om upphandling av leasingbilar
vid socialnämndssammanträde 2003-12-12. Övertorneå kommun har därefter
via SKL Kommentus träffat ramavtal 2005-09-01—2008-12-31, med beslutad
förlängning två år till 2010-12-31, för upphandling av leasningfordon till
kommunens verksamheter. Detta är anledningen till att
Justerades sign
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Kf § 3 forts
socialnämnden inte behandlat frågan om upphandling av leasingbilar på senare
tid.
- Avtalet kommer att kosta 4 098;59 kr per bil/månad. I dag betalar
förvaltningen 3320 kr/leasingbil i leasingavgift per månad. Diffen blir alltså
778 kr/bil per månad. På 36 månader (tre år) blir skillnaden 336 096 kr.
Anledningen till att fördyringen inte blir större är upphandlingen (dvs
ramavtalet) gjordes via Kommentus år 2005 (dvs för 5 år sedan). I avtalet finns
prisrabatter och annat angivet och dessa gäller alltså fortfarande. På nuvarande
bilar kommer förvaltningen att få lägga ut drygt 100 000 kr till i
övermilskostnader (siffran kan bli större). Detta beror på att man inte roterat
bilarna mellan grupper som kör mycket respektive lite. Detta har man börjat
med sedan den nya socialchefen tillträdde och beslutade om rotation.
- Socialnämnden ansvarar för sin budget. Kommunstyrelsens
delegationsordning anger vem som äger rätt att besluta i ex. inköpsärenden.
Vidaredelegation kan vara möjlig men beror på ärendets art och kostnadsbild.
- Om det finns bättre alternativ för att lösa behovet av bilar besvaras på
följande sätt: Arbetsmiljöverket har åren 2007-2009 lagt fokus speciellt på de
arbetsförhållanden som råder för hemtjänstpersonal som tjänstgör i vårdtagares
hem, sk. ordinärt boende. Insatserna fokuserades på belastningsergonomi, hot
och våld samt trafiksäkerhet vid resor i tjänsten. Vid Arbetsmiljöverkets
senaste uppföljningsbesök hösten 2009 fördes diskussioner om
hemtjänstpersonalens arbetsmiljö beträffande trafiksäkerheten.
Arbetsmiljöverket påtalade behovet av fyrhjulsdrivna fordon om
arbetsuppgifterna innebär körning i sådan terräng där tvåhjulsdrivna bilar ej tar
sig fram, ex. vid kraftigt snöfall, oplogade vägar etc. Arbetsmiljöverket
påtalade också behovet av lastförskjutningsnät/lastgaller vid transport av varor,
gods eller hjälpmedel.
- De krav förvaltningen ställt på bilarna är följande. Bilarna skall ha
fyrhjulsdrift och ha högre markfrigång då man kör tidigt på morgnarna på
oplogade, dåliga, och gropiga vägar. Bilarna skall ha lastförskjutningsnät/
lastgaller då man kör liftar, mat och tvätt. De flesta av bilarna idag har övermil
och för att komma undan detta så skall man kunna rotera bilarna mellan olika
ställen (förklaring se nedan). Då måste alla bilarna vara likadana, med samma
utrustning. Stora hjul med ganska hög profil. Detta innebär att bilen kommer
att gå mjukare, tar dåliga vägar bättre och det sliter mindre på bilen.
Vinterdäck. Extraljusen skall vara stora för att få ett bra ljus. Dieselmotor. De
nuvarande bilarna uppfyllde inte dessa krav. Följande bilar uppfyllde
ovanstående krav: Ford Kuga Trend 2,0 TDCi, Toyota Rav 4 2,2D samt WW
Tiguan 2,0 TDI. Efter prisförfrågan framkom att Toyotan var den billigaste av
dessa tre bilar. På de bilar som hemtjänsten har idag sitter det alkolås som är
installerade i efterhand. Dessa skall monteras på de nya bilarna.
Justerades sign
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Kf § 3 forts
- Varför skall alla bilarna vara likadana? Olika grupper har lite olika
användningsområden för bilarna. En del bilar kör mat, liftar och tvätt medan
andra gör det inte. För att bilarna skall gå att rotera har vi valt samma bil till
alla grupper. Då slipper vi övermilsavgifter så det blir billigare i längden. Den
jämförbara differensen mellan leasingkostnaden på dagens bilar och de nya
leasningbilarna kommer alltså att landa på ca 200 000 kr på tre år. Sägas skall
att vi träffat avtal med den leverantör som lämnat billigaste priset på den
bilmodell som ansetts ändamålsenlig enligt ovanstående resonemang. Nu
tillkommer även reparationer på de nuvarande bilarna innan man kan återlämna
dessa och det innebär att differensen mellan de tidigare bilarna och de nya
bilarna INTE kommer att landa på 778 kr/bil per månad.

Beslutsunderlag
Interpellation 2010-02-09
Intpellationssvar 2010-02-10
______
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Dnr 22/10

Antagande av detaljplan för del av Övertorneå Centralort Matarengi 1:49,
1:53, 24:1 m fl
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för del av Övertorneå central ort (Matarengi 1:49, 1:53 24:1 m fl)
antas.
Reservation
Ledamoten Kurt Juntti (ns) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Antagandehandlingar bestående av plankarta med bestämmelser,
planbeskrivning, genomförandebeskrivning och utlåtande harr 2009-11-05 via
e-post skickats till miljö- och byggnadsnämnden av planförfattare. Miljö- och
byggnadsnämndens beredningsgrupp har 2009-11-19 behandlat ärendet.
Antagandehandlingar har skickats till ledamöterna med kallelsen.
Enligt plan- och bygglagens 5 kap 27 § skall utlåtandet skickas till dem som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda. De har också informerats om vilket
organ som kommer at besluta om antagandet och när det beräknats ske.
Utlåtande och Miljö- och Byggnadsnämndens beslut har därför skickats till
ägarna av fastigheten 55:9 Beslutet och utlåtandet har även skickats till
Länsstyrelsen för kännedom.
Yrkanden
Ledamoten Britt Marie Honkamaa (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
detaljplan för del av Övertorneå central ort (Matarengi 1:49, 1:53 24:1 m fl)
antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Honkamaas yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Honkamaas yrkande.
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Kf § 4 forts
Beslutsunderlag
MBN § 126 , 2009-12-20
Detaljplan för del av Övertorneå centralort (Matarengi 12:49, 1:53 24:1 mfl
Au 2010-01-18 § 3
Ks § 4/10
_____
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Dnr 6/10

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och nämnder/styrelsen
för yttrande.
Ärendebeskrivning
Föreligger upprättat förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige i
Övertorneå kommun. Detta förslag ersätter tidigare arbetsordning för
kommunfullmäktige som antagits av kommunfullmäktige 1992-02-28, § 16,
och reviderats av kommunfullmäktige 1999-02-22 § 1 och 2002-04-22 § 36
Yrkanden
Ledamoten Ulf Zakariasson (ns) med biträde av ledamoten Roland
Kemppainen (s) yrkar att ärendet återremitteras till de politiska partierna och
nämnder/styrelsen för yttrande.
Yrkandet avser även återremiss av gemensamt reglemente för Övertorneå
kommuns nämnder om arbetsformer, reglemente för kommunstyrelsen,
reglemente för socialnämnden, reglemente för barn- och utbildningsnämnden,
reglemente för kultur- och fritidsnämnden och reglemente för miljö- och
byggnadsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden lägger återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som yrkar bifall till återremiss röstar nej. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. 12 ledamöter röstar ja 23
ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet
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Beslutsunderlag
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Nu gällande arbetsordning
Au 2010-01-18 § 6
Ks § 6/10
_____
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Dnr 9/10

Gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och nämnder/styrelsen
för yttrande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till ändringar i nu gällande
reglementen. Förslaget bygger på att samtliga nämnder och styrelsen erhåller
ett i grunden gemensamt likalydande reglemente. Förslaget har inte varit
föremål för någon form av remissförfarande då reglementet i sig anses utgöra
allmänt grundläggande fullmäktige direktiv.
Beslutsunderlag
Förslag till gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm.
Au 2010-01-18 § 7
Ks § 7/10
_____
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Dnr 7/10

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och kommunstyrelsen
för yttrande
Ärendebeskrivning
Kansliet har mot bakgrund av att ett gemensamt reglemente för Övertorneå
kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt förslag till reglemente för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen
Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen
Au 2010-01-18 § 8
Ks § 8/10
_____
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Dnr 13/10

Reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och socialnämnden
för yttrande
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har mot bakgrund av att ett gemensamt reglemente för
Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt förslag till
reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden
Nu gällande reglemente för socialnämnden
Au 2010-01-18 § 10
Ks § 10/10
_____
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Dnr 12/10

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och barn- och
utbildningsnämnden för yttrande
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens kansli har mot bakgrund av att ett gemensamt
reglemente för Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt
förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Au 2010-01-18 § 11
Ks § 11/10
_____
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Dnr 11/10

Reglemente för kultur – och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och kultur- och
fritidsnämnden för yttrande.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens kansli har mot bakgrund av att ett gemensamt
reglemente för Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt
förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Au 2010-01-18 § 12
Ks § 12/10
_____
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Dnr 10/10

Reglemente för Miljö- och Byggnadsnämnden tillika trafiknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för ny beredning
Motivering: Ärendet remitteras till de politiska partierna och miljö- och
byggnadsnämnden för yttrande.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens kansli har mot bakgrund av att ett gemensamt
reglemente för Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt
förslag till reglemente för miljö – och byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Nu gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Au 2010-01-18 § 13
Ks § 13/10
_____
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Dnr 122/07

Motion - Inhägnad av återvinningsstation vid idrottsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Östen Lejon (c) har i en motion 2007-05-01 efterfrågat inhägnad med plank av
återvinningsstationen vi idrottsplanen i Övertorneå. Tekniska chefen har berett
ärendet. Tekniska enheten har varit i kontakt med FTI som ansvarar för
återvinningscentralerna och blivit utlovad en inhägnad senast till sommaren
2010, även antalet containrar skall ses över så att inhägnaden blir så liten som
möjligt.
Eftersom FTI bekostar återvinningsstationens utrustning och inhägnad så
belastar detta ej kommunens budget.
Beslutsunderlag
Motion från Östen Lejon (c) 2007-05-01
Tekniska enhetens skrivelse 2010-01-08
Au 2010-01-18 § 16
Ks § 14/10
_____
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Dnr 152/07

Motion – Handikappanpassning av gator i centrala Övertorneå.
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Bente-Marie Moen Åkerholm (s) har i en motion 2007-06-17 efterfrågat
handikappanpassning av gator/trottoarer i centrala Övertorneå. Tekniska
enheten har i investeringsbudgeten föreslagit flertalet åtgärder som ska öka
tillgängligheten för rörelsehindrade i centrala Övertorneå.
Pågående och planerade gator som kommer att öka tillgängligheten för
oskyddade trafikanter är: Sockenvägen (pågår), Krookskavägen (pågår),
Matarengivägen, Hemvägen, Gamlavägen, Tingshusvägen, Ruskolavägen och
delar av Dalgatan. De av ovanstående gator och vägar som är kommunens
ansvar finns med i investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Bente Moen Åkerholms (s) motion 2007-06-17
Teknisk enhetens skrivelse 2010-01-08
Au 2010-01-18 § 17
Ks § 15/10
_____
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Dnr 306/08

Motion – Plogbidrag för snöröjning på enskilda byavägar.
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för kompletterande ekonomisk utredning.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Övertorneå har i en motion 2008-11-24 efterfrågat att
kommunen fördubblar eller tar över hela kostnaden för byvägars snöröjning.
Tekniska enheten föreslår att avslå motionen om höjda bidrag eller övertagande
av snöröjningen för byavägar, mot bakgrund av att det ej finns budgeterade
medel för att kunna höja eller ta över snöröjningen för enskilda byavägar.
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) med biträde av Ulf Hannu (c) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå motionen.
Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
motionen, samt att medel för en utökning av plogbidraget till 14:-/meter anslås
ur kommunstyrelsens tilldelade budgetram.
Tomas Kerttu (s) yrkar att ärendet återremitteras för kompletterande
ekonomisk utredning.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först ämnar ställa återremissyrkandet under
proposition och därefter om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag lagda yrkandet under proposition
Ordföranden lägger återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som yrkar bifall till återremiss röstar nej. Vinner ja har
kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. 15 ledamöter röstar ja 20
ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således at återremittera ärendet
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Beslutsunderlag
Vänsterpartiets motion 2008-11-24
Tekniska enhetens skrivelse 2010-01-08
Au 2010-01-18 § 18
Ks § 16/10
_____
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Dnr 46/05

Motion – Gång och cykelväg, vägbelysning i Juoksengi
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalles.
Motionen översändes till Vägverket för ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Ragnar Suup (V) har i en motion 050309 efterfrågat gång och cykelväg samt
utökad vägbelysning till Juoksengi.
Tekniska enheten föreslår att Övertorneå kommun vidarebefordrar ärendet till
Vägverket
Beslutsunderlag
Motion från Ragnar Suup (v) 2005-03-09
Tekniska enhetens skrivelse 2010-01-08
Au 2010-01-18 § 19
Ks § 17/10
_____
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Dnr 275/09

Valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihet inom vård och omsorg LOV
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för förnyad komplettering av beslutsunderlag, mer
information och upprättande av kravspecifikation på förfrågningsunderlag.
Reservationer
Ledamöterna Linda Ylivainio (c), Östen Lejon (c) och Helena Haapaniemi (kd)
reserverar sig mot beslutet att återremittera ärendet.
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.
Ärendet återremitteras 2009-12-21 § 121 av kommunfullmäktige 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.
Socialförvaltningen har 2010-01-15 inlämnat en kompletterande utredning om
förutsättningarna att införa valfrihet inom hemtjänsten i Övertorneå kommun
Yrkanden
Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå
införandet av valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet inom vård och omsorg
(LOV).
Linda Ylivainio (c) med biträde av Östen Lejon (c) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att Övertorneå kommun inför och tillämpar lagen
(2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom socialnämndens verksamheter,
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vilket utöver insatser enligt socialtjänstlagen även innefattar lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade samt kommunal hälso- och 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.
Inga Savilahti Häggbo (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet för förnyad komplettering av beslutsunderlag, mer
information och upprättande av kravspecifikation på förfrågningsunderlag.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att hon först ämnar ställa återremissyrkandet under
proposition och därefter om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet
idag, lagda yrkandet under proposition
Ordföranden lägger återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att ärendet avgörs idag röstar ja.
Den som yrkar bifall till återremiss röstar nej. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag. 17 ledamöter röstar ja 18
ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet för förnyad
komplettering av beslutsunderlag, mer information och upprättande av
kravspecifikation på förfrågningsunderlag
Beslutsunderlag
Utredning, lag om valfrihet 2009-10-29
SN § 80, 2009-11-19
Ks § 149/09
Kf 2009-12-21 § 121
Kompletterande utredning 2010-01-15
Ks § 19/10
_____
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Dnr 29/10

Aktieägaravtal samt bolagsordning för Norrbottens energikontor och ITNorrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå kommun antar förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för
Norrbottens energikontor och IT Norrbotten
Ärendebeskrivning
Föreligger utarbetade förslag till aktieägaravtal samt bolagsordning för
Norrbottens energikontor och IT Norrbotten.
Landstingsfullmäktige har 2009-10-14 , § 87 respektive § 88 beslutat anta
förslagen till bolagsordning och aktieägaravtal.
Beslutsunderlag
Kommunförbundet Norrbotten Styrelseprotokoll 2009-12-10 § 59
Aktieägaravtal för IT Norrbotten AB
Bolagsordning för IT Norrbotten AB
Aktieägaravtal för Norrbottens Energikontor AB
Bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB
Ks § 31/10
_____
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Dnr 31/10

Tilläggsanslag investeringsbudget
Kommunfullmäktiges beslut
Tilläggsanslag om 8 791,2 Tkr till nedanstående investeringsprojekt bifalls
exklusive projekt 640 Konventering värme - Isladan
Tilläggsanslag för Projekt 640 Konventering värme – Isladan återförs till
budgetkonferensen för ekonomisk utredning och kompletterande
beslutsunderlag.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommunfullmäktige har 2000-02-28 beslutat om ändrade
regler/riktlinjer för hantering av över- respektive underskott i budget.
Förändringen beror på de nya reglerna i kommunallagen om balanskrav.
De fastställda reglerna för driftbudgeten innebär att överskott respektive
underskott från ett avslutat budgetår kan överföras till nästa budgetår bara om
den totala nettoöverföringen inte medför att nästa års budget får ett underskott.
När det gäller investeringsbudgeten kan överföring ske om
investeringsprojekten inte hunnit avslutas men kommit igång enligt riktlinjer
tagna av kommunstyrelsen 2004-04-05.
Förvaltningarna har givits möjlighet att inkomma med äskanden om
tilläggsanslag för år 2010 i anledning av uppkommet överskott/underskott i
budgeten 2009. Ingen nämnd har inkommit med äskande avseende driftbudget.
Inom investeringsbudgeten har överföringar begärts om totalt 9 164,0 Tkr för
nedan angivna projekt.
Projekt 106
Projekt 110
Projekt 111
Projekt 112
Projekt 117
Projekt 118
Projekt 126
Projekt 141
Projekt 148
Projekt 179
Projekt 180
Projekt 183
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Av kultur- och fritidsnämndens investeringsprojekt 2009 kvarstår 372,8 Tkr
vid årsskiftet.
Projekt 610
Inredning bibliotek
29,5 Tkr
Projekt 636
Ett bibliotek
63,0 Tkr
Projekt 640
Konventering värme- Islada
204,1 Tkr
Projekt 641
Ridåvägg A-hall
76,2 Tkr
Kultur- och fritidsnämnden äskar att ovanstående belopp ( 372,8 Tkr), överförs
till 2010 till investeringsprojekt, Konventering värme – islada med projekt
nummer 640. För att kunna genomföra investeringen anhålls även om nya
medel tillförs med 100 tkr för investeringen.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras kl 21.00 – 21-05
Yrkanden
Henrik Luttu (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
tilläggsanslag om 372,8 Tkr samt att 100 tkr anslås från eget kapital till projekt
640 Konventering värme-Isladan.
Ulf Zakariasson (ns) med biträde av Arne Honkamaa (s) och Roland
Kemppainen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar bevilja tilläggsanslag
om 8 791,2 Tkr till uppräknade investeringsprojekt exklusive projekt 640
Konventering värme – Isladan, samt att tilläggsanslag för projekt 640
Konventering värme – Isladan återförs till budgetkonferensen för ekonomisk
utredning och kompletterande beslutsunderlag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på Zakariassons m fl yrkande rörande
tilläggsanslag om 8 791,2 tkr under proposition och finner att
kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Ulf Zakariassons (ns) och Henrik Luttus (m)
yrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Luttus yrkande.
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Votering
Votering begärs och verkställs.
Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Luttus yrkande
röstar ja. Den som yrkar bifall till Zakariassons och Honkamaas yrkande röstar
nej. Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat att i enlighet med Luttus
yrkande. 17 ledamöter röstar ja 18 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot
röstat framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således i
enlighet med Zakariassons och Honkamaas yrkande.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens skrivelse 2010-01-25 med bilagor
Ks § 33/10
_____
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Besvarande av enkla frågor
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) inleder med att informera
kommunfullmäktige om att nyinvigning av Särkivaaragården sker den 9 april.
Detta med anledning av enkel fråga som ställdes av Arne Honkamma (s) i ett
tidigare kommunfullmäktige sammanträde.
Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Kurt Juntti (ns) besvarar
Gudrun Kron (s) enkla fråga om han har något emot att dagcenter
byggnationen friställs och säljs, med att dagcenterlokalerna inte är lämpliga ur
ett skolperspektiv. Juntti kan dock ur lokaloptimeringssynvinkel anamma
tanken fullt ut att fastigheten friställs och säljs.
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) besvarar därefter ledamoten Krons
(s) fråga om hur tillgängligheten för särskilda omsorgen kommer att fungera,
vid en förflyttning av dagcenterverksamheten från nuvarande dagcenter till
Särkivaaragården, med att socialchefen initierat en arbetsgrupp som håller på
att titta på flytten samt att hans förhoppning är att denna arbetsgrupp tar hänsyn
till både brukarperspektiv och tillgänglighet.
Personalutskottets ordförande Tomas Mörtberg (c) svarar därefter Inga
Savilahti Häggbo (s) avseende utmaningsrätten om vilka utmaningar som
antagits, att förfrågningsunderlag, kvalitetskrav och prioriteringar håller på att
arbetas fram för de första upphandlingarna. Mörtberg svarar att ca 20 till 25
anställda kommer att beröras av de utmaningar som hitintills antagits.
Kommunstyrelsens vice ordförande Sven Kostenius (öa) svarar Christina-Snell
Lumio (v) att energibolaget själv föreslagit att reglering av för högt uttagna
kostnader skall regleras i kommande räkningar. Frågan när kommunen, med
anledning av energimyndighetens beslut, kommer att återkräva de av Ekfors
Kraft för högt uttagna nätkostnaderna utgör dock en verksamhetsfråga och
handläggs av tekniska enheten.
Sven Kostenius (öa) fortsätter med att besvara Christina Snell Lumio (v)
avseende frågeställningen om arrendekontraktet för Kattilakoski. Av svaret
framgår att tekniske chefen med stöd av den delegation tecknat arrendekontrakt
där hyran uppgår till 52 500 kronor för tidsperioden 15 mars till sista december
2010. I avtalet finns en option för 2011 där hyran utgör 70 000 kronor. Hyran
är exklusive uppvärmning och underhåll.
Kommunstyrelsens vice ordförande Kostenius (öa) svarar till sist på ledamoten
Lumios (v) fråga om läget för vattenförsörjningen i Pello med att utredningar
pågår om möjligheterna att avsätta ett vattenskyddsområde i Pello, samt att
diskussioner förts med företrädare från Pello kommun om den framtida
vattenförsörjningen.
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Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu (c) svarar Annika Keisu
Lampinen (s) att det inte är BUN:s ansvarsområde att ta ner skyltarna med
texten Sveriges bästa skolkommun.
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) svarar Annika Keisu Lampinen (s)
att det inte pågått några förhandlingar om att privatisera Särkivaaragården,
samt att det inkommit en utmaning som kommer upp som ärende i
Socialnämnden den 3 mars.
Lejon (c) fortsätter med att besvara Lampinens (s) sista fråga rörande brister i
brandskydd och livsmedelshantering vid Polgården i Juoksengi. Av svaret
framgår att budgeterade medel finns i investeringsbudgeten för att åtgärda
påtalade brister. Även detta ärende kommer att finnas på socialnämndens
dagordning den 3 mars.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu (c) svarar Tomas
Vedestig (s) att tidigare framskjutna placeringar med att driva UF-företag
försämrats förmodligen har sin orsak i de personalförändringar som skett vid
verksamheten. Möten och hjälp utifrån är inplanerade för att återfå en
framskjuten kommunplacering.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) svarar Monika Krypsjö (s)
att arbetsmiljöfrågorna är ständigt återkommande frågor som finns på agendan
vid samtal och träffar med ordförandekollegor och förvaltningschefer, allt i
syfte för att arbetsmiljöfrågorna inte skall hamna mellan stolarna.
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) svarar Monika Krypsjö (s) att han
har fullt förtroende för att de arbetsledare som finns i organisationen ser till att
det finns en optimal bemanning utifrån det tagna beslutet om 0,48 anställd per
brukare.
Personalutskottets ordförande Tomas Mörtberg (c) svarar Ulf Zakariassson (ns)
att det inte förts någon policydiskussion i personalutskottet om anställningar av
pensionärer i kommunens olika verksamheter. Mörtberg påtalar att han dock är
medveten att äldreomsorgen t e x vid semestertider anlitar personer som avgått
med ålderspension.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu (c) svarar därefter Ulf
Zakariasson (ns) att han förutsätter att verksamheterna i första hand anställer
behöriga lärare med pedagogisk kompetens. Hannu uppger också att
anställningar av vikarier o dyl idag utgör en direkt verksamhetsfråga.
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Kultur- och fritidsnämndens ordförande Henrik Luttu (m) svarar till sist Ulf
Zakariasson (ns) att initiala diskussioner skett med Atletklubben rörande
hyreskontrakt vid sim- och sporthallen. Luttu bedömer i dagsläget att ärendet
mest troligt kommer att överflyttas till kommunstyrelsen för handläggning och
beslut.
______
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Val av ledamot till barn- och utbildningsnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Eija Stenbergs avsägelse godkänns.
Auli Andersson (c) väljs som ny ledamot av barn- och utbildningsnämnden
t o m mandatperiodens utgång 2010-12-31.
Ärendebeskrivning:
Eija Stenberg har i skrivelse 2010-01-01 avsagt sitt uppdrag som ledamot i
barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot
efter Eija Stenberg.
_____
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Kommunfullmäktiges beslut
Eija Stenbergs avsägelse godkänns.
Gunnar Björk (öa) väljs som ny nämndeman till Haparanda Tingsrätt t o m
mandatperiodens utgång 2010-12-31.
Ärendebeskrivning:
Eija Stenberg har i skrivelse 2010-01-01 avsagt sitt uppdrag som nämndeman i
Haparanda Tingsrätt. Kommunfullmäktige skall utse ny nämndeman efter Eija
Stenberg.
______

Kf § 22
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
2010-02-22
Motion - Utbyggnad av Montellvägen och Villavägen

sid 34

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning
Ärendebeskrivning
Sjukvårdspartiet har inlämnat en motion om att bygga ut Montellvägen och
Villavägen för att tillskapa tio eller fler stycken byggbara småhustomter.
Beslutsunderlag
Sjukvårdspartiets motion 2010-02-14
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-02-22

sid 35

Kf § 23
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna föranleder inga beslut
a. Inlämnade ej besvarade motioner och medborgarförslag
b. Befolkningsstatistik
c. Länsstyrelsens protokoll om ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
efter Eija Stenberg (c)
d. Arvoden 2010 för förtroendevalda
e. Lagakraftbevis – detaljplan för Övertorneå 1:1 del av (Rautiorova-Taka
Aapua, vindkraftspark)
f. Miljö- och byggnadsnämndens beslut om antagande av detaljplan över
Matarengi 1:35, del av Matarengi 13:35 m fl
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige 2010-02-22
Ledamot
1. Riitta Björk (öa)
2. Harry Grape (c)
3. Henrik Luttu (m)
4. Aila Lehto
5. Linda Ylivainio (c)
6. Ulf Hannu (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Robert Grape (c)
9. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
10. Östen Lejon (c)
11. Karl-Erik Modig (c)
12. Helena Haapaniemi (kd)
13. Kurt Lampinen (s)
14. Arne Honkamaa (s)
15. Inga Savilahti-Häggbo (s)
16. Roland Kempainen (s)
17. Britt-Marie Honkamaa (s)
18. Tomas Vedestig (s)
19. Decirée Waaranperä Krutrök (s)
20. Gudrun Kron(s)
21. Tomas Kerttu (s)
22. Annika Keisu Lampinen (s)
23. Monika Krypsjö (s)
24. Kjell Wedestig (s)
25. Eva Juntti Berggren (s)
26. Harry Kempainen (s)
27. Bertil Alanentalo (v)
28. Christina Snell Lumio (v)
29. Rolf Mäkitalo (v)
30. Sven Kostenius (öa)
31. Ulf Zakariasson (ns)
32. Kurt Juntti (ns)
33. Erkki Bergman (ns)
34. Åke Fagervall (ns)
35.Carl-Erik Juntti (ns)

Närvaro

§ 5
Ja Nej Avs

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
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

1
1

Summa:

35

12 23

Justeras:

………………………………

……………………………….

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

§ 14
Ja Nej Avs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

§ 16
Ja Nej Avs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

15 20

17 18

……………………………………..

Kommunfullmäktige 2010-02-22
Ledamot
1. Riitta Björk (öa)
2. Harry Grape (c)
3. Henrik Luttu (m)
4. Aila Lehto
5. Linda Ylivainio (c)
6. Ulf Hannu (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Harry Grape (c)
9. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
10. Östen Lejon (c)
11. Karl-Erik Modig (c)
12. Helena Haapaniemi (kd)
13. Kurt Lampinen (s)
14. Arne Honkamaa (s)
15. Inga Savilahti-Häggbo (s)
16. Roland Kempainen (s)
17. Britt-Marie Honkamaa (s)
18. Tomas Vedestig (s)
19. Decirée Waaranperä Krutrök (s)
20. Gudrun Kron (s)
21. Tomas Kerttu (s)
22. Annika Keisu Lampinen (s)
23. Monika Krypsjö (s)
24. Kjell Wedestig (s)
25. Eva Juntti Berggren (s)
26. Harry Kempainen(s)
27. Bertil Alanentalo (v)
28. Christina Snell Lumio (v)
29. Rolf Mäkitalo (v)
30. Sven Kostenius (öa)
31. Ulf Zakariasson (ns)
32. Kurt Juntti (ns)
33. Erkki Bergman
34. Åke Fagervall (ns)
35.Carl-Erik Juntti (ns)

Närvaro

§ 18
Ja Nej Avs

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
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Summa:

35

17 18

Justeras:

………………………………

……………………………….

§
Ja

Nej Avs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

……………………………………..

§
Ja

Nej Avs

