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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-11-08

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 8 november 2010, kl 18.00 –
21.15

Beslutande

Arne Honkamaa, (s) ordf §§ 77-89
Gudrun Kron (s)
Roland Kemppainen (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s)
Annika Keisu Lampinen (s)
Tomas Kerttu (s)
Josefina Simu (s)
Hans Palo (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Johan Kummu (s)
Monika Krypsjö (s)
Per-Erik Muskos (s)
Magnus Pettersson (s)
Bente Åkerholm (s)
Tage Töyrä (s)

Utses att justera

Linda Ylivainio (c) och Per-Erik Muskos (s)

Underskrifter

Christina Snell Lumio (v)
Ove Emanuelsson (v)
Päivi Ylisirkka (v) §§ 81-89
Bertil Alanentalo (v)
Johny Kron (v) §§ 73-80
Jörgen Ekersund (öfa)
Henrik Luttu (m)
Linda Ylivainio (c)
Ulf Hannu (c) ordf §§ 73-76
Nils Ström (c)
Auli Andersson (c)
Östen Lejon (c)
Tomas Mörtberg (c)
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)
Helena Haapaniemi (kd)

Sekreterare

Paragrafer

73 - 89

Rolf Kummu
Ordförande

Ulf Hannu

Arne Honkamaa

Justerande

Per-Erik Muskos

Linda Ylivainio

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2010-11-08

Datum för anslags uppsättande

2010-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2010-12-07

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-11-08

Kf § 73
Sammanträdets öppnande
Ålderspresident Ulf Hannu öppnar kommunfullmäktiges sammanträde.
Hannu hälsar ledamöterna, och då särskilt de nyvalda ledamöterna,
välkomna till mandatperiodens första sammanträde med
kommunfullmäktige.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-11-08

sid 115

Kf § 74
Val av justeringsmän
Kommunfullmäktiges beslut
Per-Erik Muskos och Linda Ylivainio utses som justeringsmän
Ärendebeskrivning
Förslag att kommunfullmäktige skulle utse Per-Erik Muskos och Linda
Ylivainio hade inlämnats till kommunfullmäktiges presidium.
Yrkande
Kurt Juntti (ns) yrkar att då (ns) ej ingår i någon form av blocksamverkan att
kommunfullmäktige utser tre justeringsmän.
Propositionsordning
Ordförande ställer först Junttis yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avslå yrkandet.
Ordförande ställer därefter proposition på de till presidiet överlämnade
förslagen till justeringsmän och finner att kommunfullmäktige beslutat att utse
dessa till justeringsmän.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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2010-11-08

sid 116

Kf § 75
Godkännande av extra ärende till dagordningen
Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2010-08-31 läggs till som ärende i
dagordningen.
Ärendebeskrivning
Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska biläggas delårsrapporten inför
fullmäktiges behandling av densamma. Samtliga fullmäktige ledamöter har
tillsänts bedömningen och revisionsrapporten per post.
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet kan tillföras dagordningen.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2010-11-08

Kf § 76
Val av kommunfullmäktiges presidium 2010-11-01 – 2014-10-31
Kommunfullmäktiges beslut
Till kommunfullmäktiges presidium utses
Arne Honkamaa (s), ordförande
Gudrun Kron (s), 1: e vice ordförande
Christina Snell Lumio (v), 2:e vice ordförande
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att utse presidium för tidsperioden
2010-11-01—2014-10-31
Yrkanden
Tomas Kerttu (s) yrkar att kommunfullmäktige utser
Arne Honkamaa (s) som ordförande
Gudrun Kron (s) som 1: e vice ordförande
Christina Snell Lumio (v) som 2:e vice ordförande
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kerttus yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med yrkandet.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-11-08

sid 118

Kf § 77
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Ledamoten Johny Kron (v) inleder med att ställa följande frågor till
kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) om orsaken till
differensen på 1 614 tkr i kassaflödesrapporten avseende delårsrapport per
2010-08-31, samt orsaken till att delårsrapporten diskuterades så sent i
kommunstyrelsen.
Kron (v) fortsätter med att fråga socialnämndens ordförande Östen Lejon (c)
varför redovisningen av socialnämndens måluppfyllese i delårsrapporten per
2010-08-31 är bristfällig.
Kron (v) ställer därefter en fråga till kultur- och fritisnämndens ordförande
Henrik Luttu (m) om underhållet vid isladan brustit samt om anslagna medel
till drift- och underhåll för isladan använts till annat ändamål.
Kron (v) frågar till sist barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu
(c) om vilka åtgärder som vidtagits eller vilka åtgärder som kommer att vidtas
rörande den psyko sociala arbetsmiljön vid kommunens skolor.
Inga Savilahti Häggbo (s) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio (c) om kommunen avser att överklaga förvaltningsrättens
beslut rörande upphandling drift Särkivaaragården.
Tomas Kerttu (s) ställer därefter fem enkla frågor till kommunstyrelsens
ordförande Linda Ylivainio (c) kring beslutet om kommunens betalningen av
elräkningar till Ekofors i stället utsedd tvångsförvaltare. Kerttu undrar varför
inte kommunstyrelsen arbetsutskott sammankallades för beslut ifråga, varför
hon ej stöttar tvångsförvaltaren i denna fråga, varför hon gjorde elräkningarna
till en politisk fråga, vilka vi har tagit beslutet i frågan och till slut om hon tror
att denna handläggning påskyndar en lösning av ifrågavarande konflikt.
Jörgen Ekersund (öfa) ställer därefter en enkel fråga till kultur-och
fritidsnämndens orförande Henrik Luttu (m) om vad som händer med
driftavtalet mellan Övertorneå kommun och Övertorneå Ryttarförening.
Eva Juntti Berggren (s) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio (c) om var och på vilka grunder togs beslutet att betala
elfakturan till Ekfors istället för tvångsförvaltaren, om kommunen får betala
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-11-08

sid 119

Kf § 77 forts
fakturan en gång till och hur stor skada kommer detta att åsamka kommunen.
Juntti Berggren (s) frågar också Ylivainio(c) om vad som hänt med
Luppioberget.
Christina Snell Lumio frågar därefter socailnämndens ordförande Östen Lejon
(c) om motiverigen till att socialnämnden överklagat förvaltningsdomstolens
beslut ang upphandling av driften av Särkivaaragården trots att han är
medveten om den nya majoritetens ställningstagande om att stoppa
upphandlingen ifråga
Snell Lumio (v) forstätter att fråga Lejon(c) varför boende och personal vid
Särkivaargården inte får någon informnation i vad som pågår
Annika Keisu Lampinen(s) ställer till sist en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Linda Ylivainio(c) om varför varmvattensbassängen vid
vårdcentralen är tom trots att kommunen erhåller hyresintäkter härför.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 78
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2010-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas bedömning av delårsrapport läggs med beaktande till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Kommunrevisor Kent Alanentalo föredrar revisorernas bedömning av
delårsrapporten 2010-08-31.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt
med de mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet som
fullmäktige beslutat om. Angående god ekonomisk hushållning i ett
verksamhetsperspektiv så är revisorernas bedömning att mål/mått behöver
utvecklas så att de visar mätbara samband mellan resursförbrukning,
prestationer, resultat och effekter.
Vidare anser revisorerna att delårsrapporten på några punkter avviker från den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Revisorerna bedömer
dock inte att avvikelserna är sådana att riskerar att missleda kommunfullmäktige eller en utomstående beslutsfattare.
Beslutsunderlag
Revisorernas bedömning av delårsrapport 2010-08-31 med revisionsrapport.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 79
Delårsrapport januari-augusti 2010 samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättad delårsrapport läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsbokslut per 2010-08-31. I årsprognosen för 2010 beräknas
årets resultat bli + 12 019 tkr, vilket är 7 989 tkr bättre än budgeterat.
Nämndernas driftredovisning för året ligger till grund för bedömning av
kommunens nettokostnader i resultaträkningen. Nämndernas prognostiserar ett
budgetnettoöverskott om totalt 723 tkr. Inom finansnettot prognostiseras ett
budgetnettoöverskott på 1 415tkr. Kommunallagens balanskrav innebär att
intäkterna ska överstiga kostnaderna. I och med att prognosen för 2010 visar ett
positivt resultat kommer kommunen att klara balanskravet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari – augusti 2010
Au/Bb § 119
Ks § 129
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 80
Förutsättningar för budget 2011 och flerårsplan 2012-2013
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen i sig föranleder inget beslut.
Ärende beskrivning
Ekonomichef Kjell Hedlund redogör för de allmänna budgetförutsättningarna,
omfattande bl a samhällsekonomisk utveckling, befolkning, arbetsmarknad,
sysselsättning, finansiella mål, beräknade löneökningar, skatteunderlagsprognos, finansiell analys samt drift- och investeringsredovisning.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet mellan klockan 18.50 – 18.51 för
allmänhetens frågestund då inga frågor ställdes återupptogs sammanträdet
omgående.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 123

Kf § 81
Förslag till budget 2011och flerårsplan 2012-2013
Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen fastställs oförändrad till 21,53 kronor per skattekrona för år 2011
Budget 2011 och verksamhetsplan för år 2012-2013 fastställs enligt Roland
Kemppainens yrkande.
Anslagsbindningen fastställs på nämndsnivå.
Nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per
nämnd/förvaltning.
Flerårsplanen 2012– 2013 skall utgöra underlag för kommande års
budgetberedning.
De av riksdagen antagna regler om en god ekonomisk hushållning skall gälla.
Nämnderna uppmärksammas på att de ekonomiska förutsättningarna framledes
kan komma att förändras varför strukturella förändringar är nödvändiga och
ramen för 2012– 2013 är preliminära.
Nettodriftramar för 2011 tilldelas enligt nedan
Driftbudgetplan för 2012-2013 exklusive löneökningar och kapitalkostnader
fastställs enligt Roland Kemppainens yrkande.
Kapitalkostnaderna för 2011 tillförs nämnderna/styrelserna enligt omstående
sida.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 81 forts
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2010

Budget
2011

Kommunfullmäktige

300

500

Revision

720

770

Överförmyndaren

450

450

Kommunstyrelsen

42 100

41 000

Miljö- o byggnadsnämnd

3 000

3 300

Kultur- och fritidsnämnd

10 700

11 000

Barn- o utbildningsnämnd

97 000

98 000

Socialnämnd

98 000

101 700

252 270

256 720

25 469

25 950

TOTALT
Kapitalkostnader

Separata medel i resultatbudgeten för 2011 upptas för lönehöjningar med 3 000
tkr, som fördelas av kommunstyrelsen.
Investeringsbudget 2011 och investeringsplan 2012-2013
Investeringsbudgeten återremitteras till kommunstyrelsen för omarbetning med
motivering att föreslagen nettoinvesteringsram är för hög.
Resultat- och finansieringsbudget 2011-2013
Resultat- och finansieringsbudget för åren 2011-2013 fastställs baserat utifrån
Roland Kemppainen yrkande
Balansbudget/plan 2011-2013
Balansbudget/plan fastställs utifrån Roland Kemppainens yrkande.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 81 forts
Reservation
Ledamöterna Linda Ylivainio (c), Ulf Hannu (c), Nils Ström (c), Tomas
Mörtberg (c), Auli Andersson (c), Östen Lejon (c), Helena Haapaniemi (kd)
och Henrik Luttu (m) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
driftbudget ramar för 2011och flerårsplan 2012-2013.
Reservation sker till förmån för eget förslag.
Kurt Juntt (ns) meddelar att ns reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
att avslå samtliga tilläggsyrkanden rörande föreslagna utredningar,
omformuleringar och förändringar i driftbudget/driftbudgetplan 2011-2013.
Reservation sker till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomienhetens sammanställning av kommunstyrelsens
förslag till budget 2011 och flerårsplan 2012-2013.
Yrkanden driftbudget
Linda Ylivainio (c) med biträde av Helena Haapaniemi (kd) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att tilldela nettodriftramar för 2011 enligt de
förslag till driftramar som föreslogs av kommunstyrelsen. Ylivainios yrkande
till nettodriftramar framgår nedan
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2010
Kommunfullmäktige
300
Revision
720
450
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
42 100
Miljö- o byggnadsnämnd
3 000
Kultur- och fritidsnämnd
10 700
Barn- o utbildningsnämnd 97 000
Socialnämnd
98 000

Budget
2011
300
720
450
37 400
3 000
10 700
97 000
100 800

Totalt

250 370

252 270

Roland Kemppainen (s) med biträde av Annika Keisu Lampinen (s), Christina
Snell Lumio (v) och Inga Savilahti Häggbo (s) yrkar att kommunfullmäktige

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 126

Kf § 81 forts
beslutar att tilldela nettodriftramar och att driftbudgetplanen för 2012-2013
exklusive löneökningar och kapitalkostnader fastställs enligt förslaget till
budget 2011 enligt nedan
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2010
300
Kommunfullmäktige
Revision
720
450
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
42 100
Miljö- o byggnadsnämnd
3 000
Kultur- och fritidsnämnd 10 700
Barn- o utbildningsnämnd 97 000
Socialnämnd
98 000

Budget
2011
500
770
450
41 000
3 300
11 000
98 000
101 700

Totalt

256 720

252 270

Återremissyrkande
Roland Kemppainen (s) yrkar att investeringsbudgeten återremitteras till
kommunstyrelsen för omarbetning med motivering att föreslagen
nettoinvesteringsram är för hög.
Tilläggsyrkanden
Kurt Juntti (ns) yrkar att kommunfullmäktige ger i uppdrag att utredningar
vidtas avseende
-kostnader för politiskt arbete
-stödet till nyanläggningar eller upprustning samt driftbidrag av enskilda vägar
-underhållet på det vi äger och har måste bli bättre
-framtida renhållning, återvinning, avfallshantering
-införande av samordnad fastighetsförvaltning
-återgång av kosthållning till respektive förvaltning
-regler för förtida avgång
Kurt Juntti (ns) yrkar vidare att alla i fullmäktige representerade partier skall
representeras i revisionen, att en överförmyndarnämnd om tre personer väljs
samt att kommunala tjänstemän (två personer) bistår nämnden med det
praktiska arbetet
Kurt Juntti (ns) yrkar även att förteckningen på sid 38 i budget2011,
flerårsplan 2012- 2013 omformuleras och kompletteras med
- kost och städ, konsultativa uppgifter för övriga nämnder
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 81 forts
-

konsumentrådgivning
alkohol- och tobaks frågor
samordnad fastighetsförvaltning. Konsultativa uppgifter för övriga
nämnder
bostadsanpassningsstöd BAB (Ny punkt)

att formuleringen på sid 44 i budget2011, flerårsplan 2012- 2013
omformuleras till följande
- ansökningshandlingarna handläggs utan dröjsmål
att kommunfullmäktige antar investeringsbudget på 21 400 tkr för år 2011
enligt av (ns) inlämnad redovisning.
att kommunfullmäktige beslutar att arbetsrutiner vid budgetering för
investeringar, tidigare antagna av kommunstyrelsen skall tillämpas
Propositions ordning
Ordföranden ställer först yrkandet att återremittera investeringsbudgeten till
kommunstyrelsen för omarbetning med motiveringen att föreslagen
nettoinvesteringsram är för hög under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera investeringsbudgeten.
Ordföranden ställer därefter proposition på lagda yrkanden avseende
driftbudget och driftbudgetplanen och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Kemppainens yrkande
Votering
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning:
Den som röstar i enlighet med Kemppainens yrkanden röstar ja den som röstar
i enlighet med Ylivainios yrkande röstar nej . Röstningen utfaller med 22 ja
röster och 9 nej röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Roland Kemppainens
yrkande.
Propositionsordning tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer därefter de av Kurt Juntti (ns) föreslagna tilläggsyrkandena
avseende utredningar och driftbudget under proposition och finner att
kommunfullmäktige avslagit dessa yrkanden.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Budget 2011, flerårsplan 2012-2013
Au/Bb § 123
Ks § 132
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 82
Taxa - verksamhetsavfall
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras
Motivering: Eftersom taxan för verksamhetsavfall är så färsk som från
föregående är föreslagen höjning anmärkningsvärd hög. Taxan för
verksamhetsavfall som transporteras av den enskilde föreslås höjas men i
förslaget ändras mängden avfall från 3 kubikmeter till 3,5 ton. Vid införandet
av taxan för verksamhetsavfall som den enskilde näringsidkaren själv
transporterar till Orjasjärvi diskuterades att införa ett kupongsystem för att
slippa administrationen med en mängd små fakturor. Vid återremissen skall en
utredning belysa alternativ till taxehöjning som t ex att ta hand om det
brännbara avfallet på plats istället för att transportera detta till Boden.
Utredningen skall även undersöka införandet av ett kupongsystem för enskilda
näringsidkare som själva transporterar sitt avfall är genomförbart för att spara
på administrationen. Utredningen ska även se över den totala kostnadsbilden
och jämföra med den tidigare driften av Orjasjärvi avfallsanläggning.
Ärendebeskrivning
Nedanstående prislista för verksamhetsavfall föreslås antas att gälla fr o m
2011-01-01.
Taxa
Brännbart
Komposterbart
Trä obehandlat
Trä behandlat,
exkl impregnerat
Trä impregnerat
Restavfall (isolering mm)
Inert avfall
Betong, jord, kakel, sten
Park- och trädgårdsavfall
Aska
Metall
Avgift per tillfälle
(+ tillkommer behandlings
avgiften per avfallslag)
Maskinarbete/timme
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

Pris inkl
moms/ton
1 200,00
1 125,00
1 125,00
1 125,00

Moms
25 %
240,00
225,00
225,00
225,00

Pris exkl
moms/ton
960,00
900,00
900,00
900,00

2 250,00
2 812,50
525,00

450,00
562,50
105,00

1 800,00
2 250,00
420,00

540,00
540,00
0
175,00

108,00
108,00
0
35,00

432,00
432,00
0
140,00
kr/tillfälle

600,00

120,00

480,00
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Osorterat avfall tas ej emot.
Om avfallet inte är sorterat kommer avgift att ske mot en löpande kostnad
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade om ändring av befintlig verksamhetsavfallstaxa
2009-05-04 § 48, ändringen trädde i kraft 2009-06-01. Innan denna ändring
skedde fick verksamhetsutövare betala inlämningsavgift och behandlingsavgift
för mängden avfall som understeg 3,5 ton. Det nya beslutade ändringen innebar
att verksamheter kunde lämna in avfall som understeg 3,5 ton mot en
inlämningsavgift på 120 kr och behandlingsavgiften uteblev.
Intäkterna för verksamhetsavfallet täcker inte kostnaderna för behandling av
avfallet.
Tekniska enheten anser att verksamhetsavfall skall ha 100 % täckningsgrad.
Ändring av verksamhetsavfallstaxan uppfyller mål som krävs för att
kommunen skall kunna klara av att hantera behandlingen av avfallet som
inkommer.
Återremissyrkande
Bente Åkerholm (s) yrkar att ärendet återremitteras
Propositionsordning
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2010-09-22
Au/Bb § 134
Ks § 137
______
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Motion – Plogbidrag för snöröjning på enskilda vägar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls
Vägbidrag utgår fr o m 2011 för permanentboende utefter enskild väg utan
statsbidrag med 14 kronor/meter för den del av vägens längd som överstiger
200 meter.
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.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-02-22 § 14 att återremittera ärendet för
kompletterande ekonomisk utredning.
Tekniska enheten skriver i sitt kompletterande yttrande att vägbidrag utgår för
permanentboende utefter enskild väg med 7 kronor/meter för den del av
vägens längd som överstiger 200 meter.
Det finns 41 st vägsträckor på totalt 14 330 bidragsberättigade vägmetrar som
ansökt om bidrag från kommunen.
En fördubbling av vägbidraget skulle innebära en kostnad på 100 310 kr/år.
Beslutsunderlag
Vänsterpartiets motion 2008-11-24
Tekniska enhetens skrivelse 2010-01-08
Au 2010-01-18 § 18
Ks § 16/10
Kf 2010-02-22 § 14
Tekniska enhetens skrivelse 2010-04-12
Ks 2010-04-19 § 68
Au/Bb § 122
Ks § 131
_____
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Kommunfullmäktige sammanträden år 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs till följande dagar för år
2011
21 februari, 9 maj, 19 september, 7 november, 12 december
Sammanträdena påbörjas klockan 13.00.
Tilläggsyrkanden
Johan Kummu (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktiges sammanträden påbörjas klockan 13.00
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
kommunfullmäktiges sammanträdesdagar även fortsättningsvis hålls kvällstid
och påbörjas klockan 18.00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först föreslagna sammanträdesdagar under proposition och
finner att kommunfullmäktige fastställt dessa.
Ordföranden ställer därefter lagda tilläggsyrkanden under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat att bifalla Johan Kummus
tilläggsyrkande och avslå Linda Ylivainios tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Au/Bb § 125
Ks § 134
______
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Kommunfullmäktige - kungörelser år 2011
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2011 kungörs i lokaltidningarna
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt Haparandabladet.
Ärendebeskrivning
Kanslienheten föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2011, i
likhet med tidigare ordning, kungörs i lokaltidningarna Norrländska
Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt Haparandabladet.
Beslutsunderlag
Au/Bb § 126
Ks § 135
______
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Val av ledamöter till socialnämnden t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Monika Krypsjö (s), Britt-Marie Ödalen (s), Bente Åkerholm (s) och Rolf
Mäkitalo (v) utses som ordinarie ledamöter i socialnämnden fram t o m
2010-12-31
Ulf Zakariasson (öfa), Tomas Vedestig (s), Deciree Waaranperä Krutrök (s)
och Päivi Ylisirkka (v) utses som ersättare i socialnämnden fram t o m 201012-31
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2010-09-13, § 69 godkänt uppsägningen från
ledamöterna Annika Keisu Lampinen (s), Hans Palo (s), Johan Kummu (s) och
Christina Snell-Lumio (v).
Beslutsunderlag
Avsägelse 2010-09-13
Kf § 69
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2010-11-08

sid 135

Kf § 87
Val av kommunfullmäktiges valberedning 2010-11-01 – 2014-10-31
Kommunfullmäktiges beslut
Valet av ledamöter till kommunfullmäktiges valberedning sker enligt
proportionella val.
Norrbottens sjukvårdsparti tilldelas en insynsplats i kommunfullmäktiges
valberedning.
Som ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
mandatperioden 2010-11-01- 2014-10 31 utses
Ordinarie
Per-Erik Muskos, (s) tillika sammankallande
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Kerttu (s)
Josefina Simu (s)
Christina Snell Lumio(v)
Ulf Hannu (c)
Johan Heikkilä (m)
Ersättare
Hans Palo (s)
Monika Krypsjö (s)
Tomas Vedestig (s)
Ulf Zakariassson (öfa)
Rolf Mäkitalo (v)
Tomas Mörtberg (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Insynsplats
Kurt Juntti (ns)
Yrkanden
Ulf Hannu yrkar att val till kommunfullmäktiges valberedning sker enligt
proportionella val, samtidigt som han meddelar att valsamverkan sker mellan
centern, moderaterna och kristdemokraterna
Tomas Kerttu informerar om att valsamverkan även sker mellan Arbetarpartiet
Socialdemokraterna (s), Vänsterparitet (v) och Övertorneå Fria Alternativ
(ÖFA).
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Tilläggsyrkande
Kurt Juntti (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Norrbottens
sjukvårdsparti erhåller en insynsplats för ns (Kurt Juntti) i
kommunfullmäktiges valberedning.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras klockan 20.20 – 20.25
Yrkanden forts
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige utser Ulf Hannu (c) och
Johan Heikkilä (m) som ordinarie ledamöter till kommunfullmäktiges
valberedning med Tomas Mörtberg (c) och Helena Haapaniemi (kd)
som ersättare
Tomas Kerttu (s) yrkar att kommunfullmäktige utser följande ordinarie
ledamöter till kommunfullmäktiges valberedning Per-Erik Muskos (s), tillika
sammankallande , Inga Savilahti Häggbo (s), Tomas Kerttu (s),
Josefina Simu (s) och Christina Snell Lumio(v) samt följande ersättare
Hans Palo (s), Monika Krypsjö (s), Tomas Vedestig (s), Ulf Zakariassson (öfa)
och Rolf Mäkitalo (v).
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Ulf Hannus (c) yrkande om proportionellt valsätt
under proposition och finner att kommunfullmäktige bifallit yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Linda Ylivainios och Tomas Kerttus yrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Ylivainio och Kerttus yrkanden.
Ordföranden ställer därefter Kurt Junttis tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet
Votering på tilläggsyrkandet
Votering begärs på tilläggsyrkandet. Följande propositionsordning godkänns.
Den som röstar att Norrbottens sjukvårds inte erhåller en insynsplats i
kommunfullmäktiges valberedning röstar ja, den som röstar att Norrbottens
sjukvårdsplats erhåller en insynsplats i kommunfullmäktiges valberedning
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röstar nej. Röstningen utfaller med 3 ja röster och 28 nej röster. Hur var och en
röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Kurt Junttis
tilläggsyrkande.
______
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Besvarande av enkla frågor
Kultur- och fritisnämndens ordförande Henrik Luttu (m) besvarar först Johny
Krons (v) fråga om underhållet vid isladan brustit samt om anslagna medel till
drift- och underhåll för isladan använts till annat ändamål med att kultur- och
fritidsnämnden ej erhållit någon återrapportering av läckande tak efter
genomförd tätning av taket. Medel för drift- och underhåll för isladan har ej
använts till annat ändamål. Luttu informear också om att kommunstyrlelsens
tekniska enhet numera svarar för underhållet av fastigheten.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Henrik Luttu(m) fortsätter med att
svara Jörgen Ekesrsund (öfa) att det gamla driftsavtalet med Övertorneå
Ryttarförening fortfarande gäller samt att kulur och- fritsnämnden gett
förvaltningschefen i uppdrag att inkomma med ett nytt förslag till avtal.
Linda Ylivaino (c) svarar därefter Johny Kron (v) att hon inte kan svara på
orasken till differens på 1 614 tkr i kassaflödesrapporten som anges i
revisonsrapporten rörande delårsrapport per 2010-08-31. Ylivainio svarar att
frågan borde ha ställts till revisorerna. Ylivainio informerar också om att
delårsrapporten funnits på kommunstyrelsens dagordning vid det första
sammanträdet med kommunstyrelsen, efter det att delårsrapporten färdigställts.
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) svarar därefter Johny Kron (v) att
redovisningen av socialnämndens måluppfyllese i delårsrapporten baseras på
att nöjdhetsmätningar endast genomförs två gånger per mandat period, samt att
LOV (Lagen om valfrihet) ännu ej är genomförd.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu (c) svarar därefter
Johny Kron (v) att mobbningsproblematiken inte utgör något större problem.
Hannus bedömning är barn- coh utbildningsnämnden har en nolltolerans mot
mobbningen och att verksamheterna skött uppkomna problem på ett bra sätt
och vidtagit åtgärder rörande den psyko sociala arbetsmiljön.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) svarar Inga Savilahti
Häggbo (s) att beslutet att överklaga förvaltningsdomstolens beslut ang
upphandling av driften av Särkivaaragården grundar sig på att domen är
felaktig, då kommunen bestritt att socialchefen som haft till uppgift att lämna
information om upphandling medgett att anbud får lämnas in på finska.
Linda Ylivainio (c) besvarar därefterTomas Kerttus (s) och Eva Juntti
Berggrens (s) frågor kring beslutet om kommunens betalning av elräkningar
till Ekfors i stället utsedd tvångsförvaltare.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2010-11-08

sid 139

Kf § 88 forts
Ylivainio uppger att frågan fortfarande är en verksamhetsfråga där
kommunstyrelsens ordförande bär det yttersta politiska ansvaret. Vid det
sammanträffande som kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande
hade med företrädare för tvångsförvaltaren kunde företrädaren för
tvångsförvaltaren ej garantera eldistrubution till kommunal vattenförsörjning
och övrig strategisk kommunal verksamhet varför beslut fattades enligt
gällande delgationsordning att betala inkomna fakturor till Ekfors för att inte
kompromissa med Övertornåebornas säkerhet. Ylivainio uppger också att hon
ej anser att Övertorneå kommun inte i grunden äger denna fråga.
Övertorneåborna är oskyldiga tredje män, och kan därför ej åläggas att ta
ansvar för denna fråga. Ylivainio uppger vidare att hon förlitar sig på
Energimarknadsinspektionens besked om att ingen ska drabbas av en
dubbelbetalning.
Linda Ylivainio (c) svarar Eva Juntti Berggren (s) att gamla kaffestugan i
Luppioberget är riven, mindre byggnader har avyttrats, under sommaren har
viss asfaltering skett av bl a vändplats samt att en timring för uppförande på
Luppioberget har upphandlats. Ylivainio lovar att återkomma med mer
detaljerade uppgifter och tidsplan till decemberfullmäktigesammanträdet..
Social nämndens ordförande Östen Lejon(c) svarar Christina Snell Lumio att
han ansluter sig till Linda Ylivainos svar rörande motiverigen till att
socialnämnden överklagat förvaltningsdomstolens beslut ang upphandling av
driften av Särkivaaragården .
Östen Lejon (c) fortsätter med att svara Christina Snell Lumio (v) att det finns
en upprättad plan och strategi hos förvaltningen hur informationen skall ske till
boende och personal vid Särkivaargården.
Kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio(c) svarar Annikka Keisu
Lampinen(s) att landstinget för närvarande fortfarande hyr lokalerna och därför
är ansvarig för varmvattensbassängen och att kommunen inte kan gå in i
landstingets verksamhet.
______
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna
Ärendebeskrivning
Föreligger följande delgivningar till kommunfullmäktige
a) Sammanställning över inlämnade ej besvarade motioner
b) Befolkningsstatistik
c) Länsstyrelsens protokoll 2010-08-31 – inspektion hos överförmyndaren i
Övertorneå kommun
______
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Kommunfullmäktige 2010-11-08
När-

§ 81

Ledamot
1. Henrik Luttu (m)
2. Linda Ylivainio (c)
3. Ulf Hannu (c)
4. Nils Ström (c)
5. Tomas Mörtberg (c)
6. Auli Andersson (c)
7. Östen Lejon (c)
8. Helena Haapaniemi (kd)
9. Roland Kemppainen (s)
10. Inga Savilahti Häggbo (s)
11 Tomas Vedestig (s)
12. Annika Keisu Lampinen (s)
13. Arne Honkamaa (s)
14. Tomas Kerttu (s)
15. Josefina Simu (s)
16. Hans Palo (s)
17. Eva Juntti Berggren (s)
18. Johan Kummu (s)
19. Monika Krypsjö (s)
20. Per-Erik Muskos (s)
21. Gudrun Kron (s)
22. Magnus Pettersson (s)
23. Bente Åkerholm (s)
24. Tage Töyrä (s)
25. Chrstina Snell Lumio (v)
26. Ove Emanuelsson (v)
27. Päivi Ylisirkka (v) §§ 81-89
28. Bertil Alanentalo (v)
29. Knut Omark (ns)
30. Kurt Juntti (ns)
31. Jörgen Ekrsund (öfa)
32. Johny Kron (v) §§ 73-80

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

Summa:

31
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