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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 13 september 2010, kl 18.00 –
21.10

Beslutande

Riitta Björk, (öa) ordf
Harry Grape (c)
Henrik Luttu (m)
Aila Lehto (m)
Linda Ylivainio (c)
Ulf Hannu (c) ej§ 63
Tomas Mörtberg (c)
Robert Grape (c)
Karl-Erik Modig (c)
Auli Andersson (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Östen Lejon (c) ej §51
Monika Krypsjö (s)
Arne Honkamaa (s) ej § 51
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s) ej §51
Kjell Wedestig (s)

Deciree Waaranperä Krutrök (s)
Bente Åkerholm (s)
Annika Keisu Lampinen (s)
Kurt A Larsson (s)
Britt-Marie Honkamaa (s)
Tomas Kerttu (s) ej § 51
Gudrun Kron (s)
Harry Kempainen (s)
Roland Kemppainen (s)
Christina Snell Lumio (v)
Bertil Alanentalo (v)
Rolf Mäkitalo (v)
Sven Kostenius (öa) ej § 51-52
Kurt Juntti (ns) ej § 51
Carl-Erik Juntti (ns)
Åke Fagervall (ns)
Ulf Zakariasson (ns) ej § 63
Erkki Bergman (ns)
Aila Lehto (m) och Christina Snell Lumio (v)

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

50-72

Rolf Kummu
Ordförande

Riitta Björk
Justerande

Aila Lehto

Christina Snell Lumio

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum

2010-09-13

Datum för anslags uppsättande

2010-09-17

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2010-10-09
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2010-09-13

75

Kf § 50
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
1. Ledamoten Inga Savilahti Häggbo (s) ställer först en enkel fråga till
personalutskottets ordförande Tomas Mörtberg om det stämmer att antalet
tillsvidare anställda minskat från 416,06 till 387,9 under den tidsperiod som
den nuvarande politiska alliansen haft makten.
2. Tomas Wedestig (s) ställer därefter en fråga till socialnämndens ordförande
Östen Lejon (c) om det stämmer att nattbemanningen på Särkivaaragården
kommer att minskas från fyra till två på natten.
3. Tomas Kerttu (s) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Henrik
Luttu (m) vad som skett med den motion som kommunfullmäktige antagit
rörande minnesmärke över järnvägsepoken i Övertorneå.
4. Kerttu (s) fortsätter med att ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio (c) hur finansiering kommer att ske av de merkostnader som
uppstår om kommunal anställd personal inte väljer att följa med till en ny
arbetsgivare vid verksamhetsövergångar som blir aktuella på grund av den
utmaningsrätt som införts i kommunen.
5. Kerttu ställer till sist ytterligare en fråga till Linda Ylivainio (c) om vilket
ansvar hon tar som kommunstyrelsens ordförande över att
gräsklippningskostnaderna inom kommunen ökat från 216 000 kronor till
550 000 kronor per år då kommunen anlitat en entreprenör att utföra dessa
tjänster i stället för att utföra gräsklippningen i egen regi.
6. Rolf Mäkitalo (v) ställer därefter en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio (c) om vilka kontakter som skett med
Näringslivsdepartementet för att erhålla eventuella ersättningsjobb för statliga
jobb som försvunnit från kommunen.
7. Christina Snell-Lumio (v) frågar varför kommunstyrelsens ordförande Linda
Ylivainio (c) väljer att blunda för den låga personalbemanningen vid
kommunens äldreomsorg och behovet av utökade resurser vid skolorna trots att
kommunen föregående år redovisade ett budgetöverskott på 12 miljoner kronor
och i år beräknas redovisa ett överskott på 11 miljoner kronor.
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8. Lumio (v) fortsätter med att fråga Ylivainio (c) om hon anser att det är
kostnadseffektivt att rea bort kommunala fastigheter långt under
marknadsvärdet.
9. Lumio (v) undrar också om Ylivainio (c) kan redogöra för hur kommunen
uppmärksammat 2010 som Tillgänglighetsåret, och hur arbetat bedrivits för att
öka tillgängligheten i kommunen.
10. Lumio (v) frågar till sist Ylivainio (c) om vart kommunfullmäktiges
återremiss rörande höjning av kommunala plogbidrag tagit vägen.
11. Annika Keisu Lampinen (s) ställer en fråga till socialnämndens ordförande
Östen Lejon (c) om han tycker att det är bra medborgarmakt att någon vecka
innan valet ta ett beslut om 75 miljoner till ett riskkapitalbolag samtidigt som
det inkommit en namninsamling med över 1000 personer som motsatt sig en
entreprenadisering av Särkivaaragården.
12. Keisu Lampinen (s) fortsätter att fråga Lejon (c) om äldre som beviljas
biståndsbeslut till särskilt boende kommer att ha valfrihet som brukare att välja
privat eller kommunalt boende
13. Keisu Lampinen (s) undrar i sin sista fråga till Lejon (c) om det är
försvarbart med så höga överskott inom socialnämndens verksamhet när
kostnaderna för försörjningsstöd 2009 ökade med 70%.
14. Annika Keisu Lampinen (s) frågar till sist kommunstyrelsen ordförande
Linda Ylivainio (c) relaterande till tidningsartikel i
om det är
sant att Övertorneås företagsklimats rankning sjunkit med 100 placeringar.
15. Kurt A Larsson (s) ställer därefter en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande Linda Ylivainio (c) om vem på kommunen som har till uppgift att
leverera in nyckeltal som redovisar miljöutvecklingen i kommunen och varför
dessa ej redovisats.
16. Roland Kemppainen (s) frågar socialnämndens ordförande Östen Lejon (c)
om hur stora ytor som antagen entreprenör för driften av Särkivaaragården
kommer att hyra, vilka hyresnivåer som kommer att gälla, hur företaget löser
framtida tjänster såsom fastighetsskötsel, kost till boendet, kringtjänster såsom
sjuksköterskor, arbetsterapeuter sjukgymnaster och dylikt.
17. Sven Kostenius (öa) frågar socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) hur
avhoppen från socialnämnden kommer att hanteras.
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18. Harry Kempainen (s) ställer en fråga till socialnämndens ordförande Östen
Lejon (c) med anledning att han nekat oppositionen ajournering under ett
socialnämndssammanträde om han anser att det är sekretesslagen eller
kommunallagen som gäller.
19. Monika Krypsjö (s) ställer till sist två frågor till socialnämndens ordförande
Östen Lejon (c). I den första frågan undrar Krypsjö varför det var så bråttom att
lägga ut verksamhet som Särkivaaragården på entreprenad så att förhandlingar
med de fackliga organisationerna försummas.
20. Sista frågeställningen från Krypsjö (s) till Lejon(c) är varför enskilda
ledamöter i socialnämnden ej tillåts att lyfta upp arbetsmiljöfrågor i
socialnämnden.
_____
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Årsredovisning 2009 för Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Direktionen och de enskilda förtroendevalda inom Räddningstjänstförbundet
Östra Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för år 2009 enligt revisorernas förslag.
Förbundets årsredovisning 2009 godkänns.
Jäv
Ledamöterna Arne Honkamaa (s), Sven Kostenius (öa), Tomas Kerttu (s) och
Kurt Juntti (ns) deltar ej i handläggning eller beslut i detta ärende p g a anmält
jäv.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning och revisionsberättelse för år 2009 för
Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet och att
förbundets årsredovisning godkänns.
Verksamheten i förbundet har upphört 2009-12-31. Personalen har samtidigt
via verksamhetsövergång övertagits av respektive medlemskommun. När
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgetts samtliga
förbundsmedlemmar är förbundet upplöst
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2009, daterad 2010-04-08
Årsredovisning 2009
Slutredovisning likvidation, Förbundsdirektionens protokollsutdrag 2010-0331
Au 2010-05-24 § 75
KS § 85/2010
_____
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Årsredovisning 2009 för Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten beviljas
ansvarsfrihet för år 2009
Förbundets årsredovisning för år 2009 godkänns.
Jäv
Ledamöterna Sven Kostenius (öa), Tomas Wedestig (s) och Östen Lejon(c)
deltar ej i handläggning eller beslut i detta ärende pga anmält jäv.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Föreligger även revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag:
Revisionsberättelse 2010-04-18
Årsredovisning 2009
Au 2010-05-24 § 74
Ks § 84/2010
_____
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige antas att gälla fr om 2010-11-01
Följande förändringar tillförs kommunstyrelsens förslag:
§ 29 tillförs texten Motioner bör behandlas så snart detta är möjligt och ska
behandlas senast inom ett år från det inkommit samt att
tidsbegränsning för inlämning av motioner utgår ur arbetsordningen
§ 30 tillförs ändringen att inlämning av interpellation skall ske 10 dagar före
det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den
§ 31 tillförs texten Fråga kan ställas muntligt vid sittande sammanträde
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
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska
partierna och nämnder/styrelsen för yttrande.
Tilläggsyrkanden
Ulf Zackaraisson (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att § 31tillförs
texten En enkel fråga ställs skriftligen 1 dag innan kommunfullmäktigesammanträdet och kan besvaras muntligen.
Kurt A Larsson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande
förändringar görs i det föreslagna reglementet
§13 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller del av ett
sammanträde skall snarast meddela kommunförvaltningens kansli som kallar
ersättare enligt angiven turordning
§29 tillförs: Motioner bör behandlas så snart detta är möjligt och ska ha
behandlats senast inom ett år från att de har inkommit.
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Tiden för när en motion skall väckas ändras till att den ges in till
kommunstyrelsens kansli minst 10 dagar före kommunfullmäktiges
sammanträde.
§30 Interpellationen skall inges till kommunstyrelsens kansli 10 dagar före det
sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.
§ 31 tillförs texten Fråga kan ställas muntligt vid sittande sammanträde.
Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
om följande förändringar i det föreslagna reglementet
§13 En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller del av ett
sammanträde skall snarast meddela kommunförvaltningens kansli som kallar
ersättare enligt angiven turordning
§29 tillförs: Motioner bör behandlas så snart detta är möjligt och ska ha
behandlats senast inom ett år från att de har inkommit.
att någon tidsbegränsning för inlämning inte bör stå i arbetsordningen
§ 30 att inlämning av interpellation skall ske 10 dagar före
kommunfullmäktiges sammanträde.
§ 31 andra meningen utgår
Arne Honkamaa (s) biträder Kurt A Larsson tilläggsyrkande i § 31
Propositionsordning
Ordföranden ställer först kommunstyrelsen förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden ställer därefter Ulf Zakariassons tilläggsyrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer Kurt A Larssons tilläggsyrkande om ändringar i § 13 under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå
tilläggsyrkandet
Ordföranden ställer Kurt A Larssons tilläggsyrkande om ändringar för tiden för
när en motion skall väckas ändras till att den ges in till kommunstyrelsens
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kansli minst 10 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde och finner att
kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer Kurt A Larssons tilläggsyrkande, att § 31 tillförs texten
Fråga kan ställas muntligt vid sittande sammanträde, under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå tilläggsyrkandet .
Votering i tilläggsyrkande rörande § 31
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som yrkar bifall till Kurt A
Larssons tilläggsyrkande röstar nej. Vinner ja beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag. 16 ledamöter röstar ja, 19 ledamöter
röstar nej. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att anta Kurt A Larssons tilläggsyrkande
att § 31 tillförs texten Fråga kan ställas muntligt vid sittande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter Kurt A Larssons och Christina Snell-Lumios
tilläggsyrkande under proposition. Ordförande finner att tilläggsyrkandet om
att motioner bör behandlas så snart detta är möjligt och ska behandlats senast
inom ett år från det inkommit, samt att tidsbegränsning för inlämning av
motioner inte bör stå i arbetsordningen och att arbetsordningen under § 30
tillförs ändringen att inlämning av interpellation skall ske 10 dagar före
kommunfullmäktige sammanträdet att kommunfullmäktige beslutat avslå
tilläggsyrkandet.
Votering i tilläggsyrkande rörande § 29 och § 30
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar
i enlighet kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som yrkar bifall till Kurt A
Larssons/Christina Snell Lumios tilläggsyrkande röstar nej. Vinner ja beslutar
kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 17 ledamöter
röstar ja, 18 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.
Ordföranden ställer därefter Christina Snell Lumios tilläggsyrkande
om att andra meningen i § 31 utgår och finner att kommunfullmäktige beslutat
att avslå tilläggsyrkandet.
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Beslutsunderlag
Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige
Nu gällande arbetsordning
Au 2010-01-18 § 6
Ks § 6/10
Kf 2010-22-11 § 5
KFN 2010-05-27 § 41
BUN 2010-05-25 § 33
MBN 2010-04-22 § 22
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08
Ks Au 2010-08-16 § 97
Ks § 101/2010
_____
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Gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de politiska partierna som
därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande remissvar.
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.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska
partierna och nämnder/styrelsen för yttrande.
Yrkanden
Gudrun Kron (s) yrkar att ordet kammarrätt under §12 byts ut mot
förvaltningsrätt.
Linda Ylivaino ( c) med biträde av Ulf Zakariasson(ns) och Gudrun Kron (s)
yrkar att § 27 ersätts med Handlingar diarieförs enligt offentlighets och
sekretesslagen.
Kurt A Larssson (s) yrkar att kommunfullmäktige i de gemensamma
reglementet även inför möjligheter för nämnderna att tillåta öppna
sammanträden enligt KL 6 kap 19 a §, att reglementet tillförs en paragraf om
att nämnderna får besluta att tillföra öppna frågor på dagordningen, samt att
kommunfullmäktige bifaller de av Christina Snell Lumio framförda
synpunkterna ang reglementena samt. Larsson yrkar också att reglementet
skall gälla fr om 2011-01-01.
Roland Kemppainen (s) yrkar kallelse enligt § 7 skall ändras att den skall vara
varje ledamot tillhanda sju dagar före sammanträdesdagen istället för
föreslagna fem.
Christina Snell Lumio (s) yrkar att vänsterpartiets remissyttrande bearbetas in i
reglementet satt att tillägg sker i § 22 så att det även framgår att kallelse skall
utgå till både ordinare och ersättare vid utskottsmöte
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Henrik Luttu (m) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de
politiska partierna som därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande
remissvar.
Återremiss
Ordföranden ställer lagd återremissyrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Ajournering
Kommunfullmäktige sammanträdet ajournerades mellan klockan 19.10-19.20
Beslutsunderlag
Förslag till gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm.
Au 2010-01-18 § 7
Ks 2010-02-08 § 7
Kf 2010-02-22 § 6
Remissvar BUN 2010-05-25 § 32
Remissvar Sn 2010-03-18 § 25
Remissvar Mbn 2010-04-22 § 23
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 98
Ks § 102/2010
_____
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Dnr 7/10

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de politiska partierna som
därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande remissvar.
Ärendebeskrivning
Kansliet har mot bakgrund av att ett gemensamt reglemente för Övertorneå
kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt förslag till reglemente för
kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-0222 till de politiska partierna och nämnder/styrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen
Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen
Au 2010-01-18 §
Ks 2010-02-08 § 8
Kf 2010-02-22 § 7
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 99
Ks § 103/2010
_____
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Dnr 13/10

Reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de politiska partierna som
därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande remissvar.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har mot bakgrund av att ett gemensamt reglemente för
Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt förslag till
reglemente för socialnämnden. Ärendet återremitterades av
kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska partierna och
nämnder/styrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden
Nu gällande reglemente för socialnämnden
Au 2010-01-18 § 10
Ks 2010-02-08 § 10
Kf 2010-02-22 § 8
Sn 2010-03-18 § 26
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 100
Ks § 104/2010
_____
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Dnr 12/10

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de politiska partierna som
därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande remissvar.
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. Ärendet
återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska partierna
och nämnder/styrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Au 2010-01-18 § 11
Ks 2010-02-08 § 11
Kf 2010-02-22 § 9
BUN 2010-05-25 § 31
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 101
Ks § 105/2010
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 58

sid 89

Dnr 11/10

Reglemente för kultur – och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de politiska partierna som
därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande remissvar.
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.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska
partierna och nämnder/styrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Au 2010-01-18 § 12
Ks 2010-02-08 § 12
Kf 2010-02-22 § 10
Kfn § 2010-05-27 § 39
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 102
Ks § 106/2010
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 59

sid 90

Dnr 10/10

Reglemente för Miljö- och Byggnadsnämnden tillika trafiknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och de politiska partierna som
därigenom bereds en ny möjlighet till kompletterande remissvar.
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. Ärendet
återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska partierna
och nämnder/styrelsen för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Nu gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Au 2010-01-18 § 13
Ks 2010-02-08 § 13
Kf 2010-02-22 § 11
Mbn 2010-04-22 § 24
KsAu 2010-08-16 § 103
Ks § 107/2010
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 60

sid 91

Dnr 21/10

Organisationsöversyn - Politisk organisation 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen.
Motiveringen: Dden nya lagen om överförmyndarverksamheten bör inväntas
för att uppnå högsta möjliga kvalitet och säkerhet i överförmyndarverksamheten. Underlaget till kommunfullmäktige kompletteras så att text och
schema stämmer överens i underlaget. Vidare bör motionen om
personalutskott, fullmäktige beredning ytterligare undersökas för att erhålla en
bättre demokrati och öppenhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-02-08 § 20 till kommunchefen att utarbeta
förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen. Inriktning enligt de
direktiv som angavs är att skapa en ändamålsenlig och modern
förvaltningsorganisation med stärkt samordning av kommunens samlade
organisation och med fokus på strategiska och handläggande frågor.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-19 att avvakta med slutligt
ställningstagande ang förslag till politisk organisation fr om mandatperioden
2011 efter att kultur- och fritidsnämnden yttrat sig i ärendet. Kultur- och
fritidsnämnden avstyrker förslaget till ny politisk organisation.
Återremissyrkanden
Christina Snell-Lumio (v) yrkar att ärendet på ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen med motiveringen den nya lagen om
överförmydarverksamheten bör inväntas för att uppnå högsta möjliga kvalitet
och säkerhet i överförmyndarverksamheten, samt att underlaget till
Kommunfullmäktige kompletteras så att text och schema stämmer överens i
underlaget. Vidare bör motionen om personalutskott, fullmäktige beredning
ytterligare undersökas för att erhålla en bättre demokrati och öppenhet.
Proposition
Ordföranden ställer lagt återremissyrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå återremissyrkandet.
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att avgöra ärendet idag röstar ja. Den som yrkar bifall till Christina Snell
Lumios återremissyrkande röstar nej. Ärendet återremitteras om minst 12
ledamöter röstar nej
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

sid 92

Kf § 60 forts
17 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Utarbetat förslag till ny politisk organisation fr o m mandatperioden 2011.
Au 2010-03-22 § 54
Ks 2010-04-19 § 63
Kfn 2010-05-27 § 43
KsAu 2010-08-16 § 104
Ks § 108/2010
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 61

sid 93

Dnr 69/10

Biblioteksplan 2011 -2014
Kommunfullmäktiges beslut
Föreliggande förslag till biblioteksplan 2011-2014 antas med omformulering i
text 6.1.5
Ärendebeskrivning
Gällande biblioteksplan löper till och med 2010-12-31. Kultur- och
fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2010-02-25 antagit förslag till
biblioteksplan för Övertorneå kommun 2011 – 2014. Förslaget har varit ute på
remiss till berörda politikerområden för yttrande gällande hela planen och/eller
delar som berör den egna verksamheten, sista dag för remissvar var 30 april
2010 för sammanställning innan planen går till kommunfullmäktige för beslut.
Yttrande har inkommit från miljö- och byggnadsnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens arbetsutskott.
Miljö- och byggnadsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden har
ingenting att erinra mot förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
följande omformulering:
Nuvarande text:
6.1.5 Utveckla bibliotekets uppsökande verksamhet
 Uppsökande verksamhet är en tidskrävande men av erfarenhet
uppskattad service. Invånarna i kommunen blir allt äldre och för att
möta och tillfredställa deras behov av uppsökande service anställs en
bibliotekarie på 50 %. Tjänsten kan samordnas med en 50 % anställning
på Nordkalottbiblioteket.
6.3 Nordkalottbiblioteket
För en fortsatt utveckling av Nordkalottbiblioteket anställs en bibliotekarie på
50 %. Tjänsten kan samordnas med en 50 % bibliotekarie för uppsökande
verksamhet.
Omformulerad text:
6.1.5 Utveckla bibliotekets uppsökande verksamhet
 Uppsökande verksamhet är en tidskrävande men av erfarenhet
uppskattad service. Invånarna i kommunen blir allt äldre och för att
möta och tillfredställa behov av uppsökande service ges biblioteket
förutsättningar att utforma en sådan tjänst.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-09-13

sid 94

Kf § 61
6.3 Nordkalottbiblioteket
För att en fortsatt utveckling av Nordkalottbiblioteket ska vara möjligt krävs
ytterliga personalresurser.
Beslutsunderlag
Utkast till biblioteksplan för åren 2011-2014.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2010-02-25 § 22.
Yttrande miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till omformulering.
Kfn 2010-05-27 § 44
KsAu 2010-08-16 § 105
Ks § 109/2010
_____
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 19.45 – 19.50

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 62

sid 95

Dnr 68/10

Stadgar för Tornedalens folkhögskola
Kommunfullmäktiges beslut
Styrelsen för Stiftelsen Tornedalens Folkhögskolas förslag till stadgeändring
tillstyrks.
Ärendebeskrivning
Tornedalens folkhögskola anhåller om ett formellt yttrande från Övertorneå
kommun rörande förslag till stadgar för Stiftelsen Tornedalens Folkhögskola.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Tornedalens Folkhögskola 2010-04-22
Förslag till stadgar för Stiftelsen Tornedalens folkhögskola.
Au 2010-05-24 § 78
Kommunledningskontorets förslag till yttrande 2010-06-14
Ks § 115/2010
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 63

sid 96

Dnr 107/10

Fastighetsförsäljning Koivukylä 16:14 Panncentral
Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Koivukylä 16:14, Panncentral Hedenäset försäljs till Hedenäset
Närvärme AB för femtiofemtusen kronor (55 000 SEK)
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio och kommunchef Ulrika
Nilsson får i uppdrag att underteckna handlingarna
Jäv
Ledamöterna Ulf Hannu (c) och Ulf Zakariasson (ns) deltar ej i handläggning
eller beslut i detta ärende p g a anmält jäv.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har fått i uppdrag av Övertorneå kommun, KS 2009-12-07 §
144, att avyttra rubricerad fastighet.
Ett anbud har inkommit på rubricerad fastighet, anbudet är ej över rubricerat
utgångspris på 350.000 kr.
Hedenäsets Närvärme AB 55.000 kr
Bokfört värde för fastigheten är 312.583 kr (2010-06-30)
Övertorneå kommun har ingen egen verksamhet i fastigheten. Fastigheten
innefattas panncentralsbyggnad av två äldre värmepannor samt kulvertsystem
till fastigheterna i skolbacken. Byggnaden är i normalskick, pannorna är i
normal skick men kulvertsystemet är förbrukat och bör bytas ut. På fastigheten
finns även en byggnad med panncentral och flislager som ägs av Hedenäset
Närvärme AB.
Kompletterande tjänsteskrivelse
Föreligger kommunledningsförvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse
daterad 2009-09-02 i ärendet varav framgår bl a att det korrekta bokförda
värdet för fastigheten per 2010-06-30 är 522.258 kronor.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

sid 97

Kf § 64
Plan för extra ordinära händelser i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Plan för extra ordinära händelser i Övertorneå kommun antas
Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skall varje kommun och
landsting för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser. Den föreslagna planen är anpassad för den nu gällande
kommunala organisationen både vad gäller tjänster samt namngivna personer
som innehar dessa tjänster. Vidare beskriver planen mer övergripande
respektive nämnd/förvaltnings rättigheter och skyldigheter för att uppfylla
lagens intentioner.
Beslutsunderlag
Räddningschef / Kris och beredskapssamordnare tjänsteskrivelse 2010-07-22
Förslag: Plan för hantering av extraordinära händelser i Övertorneå kommun.
Ks § 119/2010
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2010-09-13

Kf § 65

sid 98

Dnr 66/10

Motion – Inrättande av personalnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att inarbetas och beaktas den
av kommunfullmäktige tidigare beslutade återremissen rörande den politisk
organisationen för 2011-2014.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Övertorneå föreslår i en motion fullmäktige besluta att
avveckla personalutskottet och ersätta detta utskott med en personal-nämnd,
som fungerar enligt demokratiska arbetsformer vad gäller insyn enligt
offentlighetsprincipen.
Vänsterpartiet i Övertorneå föreslår kommunfullmäktige besluta att i samband
med organisationsöversynen avveckla personalutskottet, PU samt att inrätta en
personalnämnd med uppdrag att handlägga samtliga personalärenden avseende
tjänstetillsättning, personalrekrytering, personalavveckling mm.
Kommunledningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att företrädare för de
politiska partierna de senaste året diskuterat kommunens politiska
grundstruktur, där kommunfullmäktige redan beslutat att minska antalet
kommunfullmäktigeledamöter från kommande mandatperiod från 35 ledamöter
till 31 ledamöter. Utöver denna diskussion har diskussioner förts om hur den
övriga politiska organisationen skall se ut från kommande mandatperiod. I
utredningen ”Organisationsöversyn - Politisk organisation 2011-2014” föreslås
kommunfullmäktige besluta att from mandatperioden 2011skall den politiska
nämndsorganisationen bestå av kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd,
socialnämnd, miljö- och byggnadsnämnd och kultur- och fritidsnämnd, samt att
till överförmyndarverksamheten väljs kommunala tjänstemän (opolitiskt)
Kommunledningsförvaltningen bedömer att olika alternativ diskuterats i de
politiska kretsarna då detta förslag lagts fram, och finner därför ingen
anledning överpröva detta förslag.
Återremissyrkande
Ledamoten Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att inarbetas och beaktas den av
kommunfullmäktige tidigare beslutade återremissen rörande den politisk
organisationen för 2011-2014.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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Kf § 65
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt återremissyrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Inrättande av personalnämnd
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-17
Ks § 120/2010
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 66

sid 100

Dnr 65/10

Motion – Inrättande av fullmäktigeberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras (minoritetsåterremiss) till kommunstyrelsen för att
inarbetas och beaktas den av kommunfullmäktige tidigare beslutade
återremissen rörande politisk organisation för 2011-2014
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Övertorneå föreslår i en motion fullmäktige besluta att
fullmäktige beredning enligt kommunallagen kapitel 3 §7 upprättas, att
beredningsuppgifter av permanentkaraktär samt vissa tillfälliga
beredningsuppgifter fastställes, att föreskrifter enligt aktuellt lagrum i
kommunallagen upprättas.
Kommunledningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunfullmäktige
får enligt kommunallagen 3 kap 7§ för beredning av ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden som skall avgöras av kommunfullmäktige inrätta
fullmäktigeberedningar. En fullmäktigeberednings sammanträde skall hållas
inom stängda dörrar. En sådan beredning får dock besluta att dess
sammanträden skall vara offentlig, om fullmäktig medgett det.
I princip kan fullmäktige besluta fritt om beredningens sammansättning och
arbetsformer etc. En fullmäktigeberedning kan bestå av en eller flera personer.
Av lagändring den 1 juli 2002 framgår att samma valbarhetskriterier gäller som
för val av ledamöter i nämnder. Eftersom beslut under beredning av ett
fullmäktigärende inte utgör ett överklagbart beslut, måste ett överklagande
riktas mot själva fullmäktigbeslutet och inte mot fullmäktigeberedningens
förslag till beslut.
Fullmäktige beredningar kan användas i syfte att ge kommunfullmäktige en
mer aktiv roll. Man kan då inrätta beredningar för olika sakområden.
Motionärerna har i sin motion ej angett för vilket eller vilka sakområden
fullmäktigeberedningar föreslås.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den politiska arenan bör själva
avgöra hur den politiska organisationen formas i kommunen. Om
kommunfullmäktige bedömer att fullmäktigeberedning/ beredningar skall
inrättas skall sakområden för dessa anges och utredningen kompletteras med
förslag till sammansättning och arbetsformer av fullmäktigeberedningen.
Kommunledningsförvaltningen anser att mot bakgrund av ovan redovisade att
motionen därmed kan anses besvarad.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 66 forts
Yrkanden
Ledamoten Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för att inarbetas och beaktas den av
kommunfullmäktige tidigare beslutade återremissen rörande politisk
organisation för 2011-2014.
Linda Ylivainio yrkar att ärendet avgörs idag och att kommunfullmäktige
beslutar att motionen anses besvarad
Proposition
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige besluta att avgöra ärendet i dag.
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att avgöra ärendet idag röstar ja. Den som yrkar bifall till Christina Snell
Lumios återremissyrkande röstar nej. Ärendet återremitteras om minst 12
ledamöter röstar nej. 18 ledamöter röstar ja, 17 ledamöter röstar nej. Hur varje
ledamot röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Inrättande av fullmäktigeberedning
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-17
Ks § 121/2010
_____

Justerades sign
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Kf § 67

Dnr 128/10

Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare till
kommunstyrelsen efter Ylva Ylinenpää Sannemalm
Kommunfullmäktiges beslut
Ylva Ylinepää Sannemalms avsägelse godkänns.
Auli Andersson (c) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen t o m
2010-12-31.
Ärendebeskrivning:
Ylva Ylinenpää Sannemalm har sagt upp sin plats som ersättare i
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i
kommunstyrelsen t o m 2010-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2010-06-23
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 128/10

Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot till kultur- och
fritidsnämnden efter Ylva Ylinenpää Sannemalm
Kommunfullmäktiges beslut
Ylva Ylinepää Sannemalms avsägelse godkänns.
Karl-Erik Modig (c) väljs som ny ledamot till kultur och fritidsnämnden t o m
2010-12-31.
Ärendebeskrivning:
Ylva Ylinenpää Sannemalm har sagt upp sin plats som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot t o m 2010-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2010-06-23
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 69
Godkännande av uppsägning ledamöter inom socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att uppsägningen från ledamöterna får tas upp
till behandling
Avsägelse från uppdraget som ledamöter i socialnämnden från Annika Keisu
Lampinen (s) Hans Palo (s) Johan Kummu (s) och Christina Snell-Lumio (v)
godkänns.
Ärendebeskrivning
Under dagens sammanträde inkommer en avsägelse från uppdraget som
ledamöter i socialnämnden från Annika Keisu Lampinen (s), Hans Palo (s),
Johan Kummu (s) och Christina Snell-Lumio (v).
Beslutsunderlag
Avsägelse 2010-09-13
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 70
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) inleder med att besvara den
av ledamoten Monika Krypsjö (s) i förra kommunfullmäktige väckta frågan om
hur stora kommunens konsultkostnader är. Av svaret framgår att
konsultkostnaderna i år till dagens datum uppgår 2.679.929:22 och att
genomsnittskostnaden de senaste fyra åren uppgått till cirka 4 miljoner kronor.
1. Personalutskottets ordförande Tomas Mörtberg besvarar Inga Savilahti
Häggbos (s) enkla fråga om det stämmer att antalet tillsvidare anställda
minskat från 416,06 till 387,9 under den tidsperiod som den nuvarande
politiska alliansen haft makten med att uppgiften inte stämmer. Minskningen
har inte uppgått till 28 tillsvidareanställda utan till 30. Mörtberg hänvisar till
budgetuppföljningsrapporten som detaljerat redovisar verksamheternas
personalförändringar.
2. Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) besvarar TomasWedestig (s) att
uppgiften om att nattbemanningen på Särkivaaragården kommer att minskas
från fyra till två på natten inte stämmer. Personalbemanningen skall följa den
plan som socialnämnden fastställt.
3. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Henrik Luttu (m) svarar Tomas
Kerttu (s) att tidigare ansträngningar för att införskaffa vagn, lok eller
motsvarande misslyckats. Det har heller inte skett någon återrapportering i
ärendet till kommunfullmäktige. Luttu avser att återaktualisera ärendet rörande
minnesmärke över järnvägsepoken i Övertorneå med sin förvaltning.
4. Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) svarar Tomas Kerttu (s)
att ev finansiering av de merkostnader som kan uppstå om kommunal anställd
personal inte väljer att följa med till en ny arbetsgivare vid
verksamhetsövergångar belastar respektive nämnds driftsbudget.
5. Linda Ylivainio (c) svarar Tomas Kerttu (s) om att hon som
kommunstyrelsens ordförande tar ansvar över att gräsklippningskostnaderna
inom kommunen som enligt de uppgifter som hon erhållit uppgår till 245.678
kronor och inte till 550 000 kronor per år som Tomas Kerttu uppger.
6. Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c)svarar Rolf Mäkitalo (v)
att nuvarande regering inte för den politik att de arbetar med lokaliseringar,
varför inga kontakter skett med Näringslivsdepartementet för att erhålla
eventuella ersättningsjobb för statliga jobb som försvunnit från kommunen.
Ylivainio (c) nämner istället andra initiativ t ex i form av statliga skogsvakter
till föreslagna naturreservat i kommunen.
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7. Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c)svarar på Christina SnellLumios (v) fråga om hon väljer att blunda för den låga personalbemanningen
vid kommunens äldreomsorg och behovet av utökade resurser vid skolorna
trots att kommunen föregående år redovisade ett budgetöverskott på 12
miljoner kronor och i år beräknas redovisa ett överskott på 11 miljoner kronor.
Ylivainio uppger att budgetuppföljningen i sig är prognostiserad men att
nuvarande majoritet lagt sig vinn att redovisa ett överskott och gjort den
bedömningen att kommunen i framtiden kommer att behöva både marginaler
och buffert. Ylivainio bedömer att det kommer att finnas ett stort behov i
framtiden att ha resurser och att framöver se över vilket utrymme respektive
nämnd skall tilldelas.
8.Ylivainio(c) fortsätter med att svara Lumio (v) att hon anser att det är
kostnadseffektivt att sälja fastigheter som ligger över det bokförda värdet och
instämmer inte i analysen att kommunen säljer fastigheter under
marknadsmässigt pris.
9. Ylivainio (c) svarar Lumio (v) att kommunen under tillgänglighetsåret 2010
påbörjat med både kartläggning åtgärder för enkelt avhjälpta hinder. Ylivainio
pekar också på det arbete som skett inom ramen för jämförelseprojektet och
den initierade satsningen på ett nytt LSS-boende
10. Ylivainio (c) informerar Lumio (v) att kommunfullmäktiges återremiss
rörande höjning av kommunala plogbidrag kommer att behandlas vid
kommande budgetberedning.
11. På Annika Keisu Lampinen (s) fråga om socialnämndens ordförande
tycker att det är bra medborgarmakt att någon vecka innan valet ta ett beslut
om 75 miljoner till ett riskkapitalbolag samtidigt som det inkommit en
namninsamling med över 1000 personer som motsatt sig en entreprenadisering
av Särkivaaragården, svarar socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) att det
är bra att kommunen nu drivit fram alternativa driftsformer som ger
medborgarna större valmöjligheter
12. Lejon (c) fortsätter att svarar Keisu Lampinen (s) att redan i dag har de
äldre en valfrihet att välja boende och tillförs därför ytterligare ett alternativ
när de beviljas biståndsbeslut till särskilt boende.
13. På frågeställningen om det är försvarbart med så höga överskott inom
socialnämndens verksamhet när kostnaderna för försörjningsstöd 2009 ökade
med 70% svarar Östen Lejon (c) Annika Keisu Lampinen (s) att kostnaderna
för ekonomiskt bistånd i socialnämndens budget minskat och att detta bidragit
till överskottet i socialnämnden
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14. Kommunstyrelsen ordförande Linda Ylivainio (c) svararAnnika Keisu
Lampinen (s) att kommunen på första gången inom fyra år ökat sin
rankningsplacering vad avser företagsklimatet. På Job and Society rankning
rörande nyföretagande som bygger på registreringar i bolagsverket har
kommunen sjunkit rankningsmässigt med 100 placeringar första halvåret 2010.
Den egna statistiken som även inkluderar annan statistik visar att
nyföretagandet på årsbasis mellan 2008 till 2009 ökat med 5,3%.
15. Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) svarar Kurt A Larsson
(s) att kommunledningsförvaltningen har till uppgift att leverera in nyckeltal
som redovisar miljöutvecklingen i kommunen.
16. På Roland Kemppainens (s) fråga om hur stora ytor som antagen
entreprenör för driften av Särkivaaragården kommer att hyra, vilka hyresnivåer
som kommer att gälla, hur företaget löser framtida tjänster såsom
fastighetsskötsel, kost till boendet, kringtjänster såsom sjuksköterskor,
arbetsterapeuter sjukgymnaster och dylikt, svarar socialnämndens ordförande
Östen Lejon (c) att i och med att upphandling skett enligt LOU kommer det att
ske en förhandling med entreprenören innan avtal skrivs. Kostnaderna för detta
inryms inom socialnämndens budget.
17. Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) svarar Sven Kostenius (öa) att
de skriftliga avsägelserna från socialnämnden först idag delgivits
kommunfullmäktige.
18. Östen Lejon (c) svarar Harry Kempainen (s) att han anser att LOU går före
kommunallagen då absolut sekretess gäller. Detta med anledning att
oppositionen nekats ajournering under ett socialnämndssammanträde.
19. Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) svarar Monika Krypsjö (s) att
den politiska manifestet tidigt klargjort den politiska viljeinriktningen och att
lägga ut Särkivaaragården på entreprenad har föregåtts av en lång process där
förhandlingar med de fackliga organisationerna ägt rum.
20. Östen Lejon (c) svarar Monika Krypsjö (c) att en stående punkt,
arbetsmiljöfrågor, finns på socialnämndens dagordning där alla ledamöter har
möjlighet att lyfta upp arbetsmiljöfrågor.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-09-13

sid 108

Kf § 71
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningar läggs till handlingarna.
Motionen överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Delgivningar
a) Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2009 – begäran om
korrigering
b) Länsstyrelsens protokoll 2010-05-17 – inspektion hos överförmyndaren i
Övertorneå kommun
c) Budgetuppföljningsrapport per 2010-04-20
d) Ny motion – införande av husdjur, trivselhundar i boenden inom kommunala
omsorgen i Övertorneå kommun
e) Uttalande från Synskadades Riksförbund – rätten till kommunal
ledsagarservice i Norrbottens kommuner
f) Sammanställning över inlämnade ej besvarade motioner
g) Befolkningsstatistik
______
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Tack
Ordföranden framför ett varmt tack till samtliga kommunfullmäktige ledamöter
för den gångna mandatperioden.
_____
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§ 53/31

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

varo
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

Ja

Nej Avs Ja

Nej Avs Ja

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

Summa:

35
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1

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

1
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§ 60

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
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1
1
1
1
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§ 66

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

varo
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

Ja

Summa:

35
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