3

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-09

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 9 maj 2011,
kl 14.00 – 17.45

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Gudrun Kron (s)
Roland Kemppainen (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s)
Annika Keisu Lampinen (s)
Tomas Kerttu (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Hans Palo (s)
Eva Juntti Berggren (s) ej § 25
Johan Kummu (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Bengt Larsson (s)
Monika Krypsjö(s)
Magnus Pettersson (s)

Tage Töyrä (s) ej § 25
Birger Isaksson (v)
Päivi Ylisirkka (v)
Johny Kron (v)
Jörgen Ekersund (öfa)
Linda Ylivainio (c)
Henrik Luttu (m)
Ulf Hannu (c)
Nils Ström (c)
Östen Lejon (c)
Auli Andersson (c)
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)
Åsa Alanentalo (kd)

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

23 - 50

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Jörgen Ekersund

Östen Lejon

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-05-09

Datum för anslags uppsättande

2011-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2011-06-07

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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sid 38

Kf § 23
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Hans Palo (s) inleder med att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om vad som händer med fasta telefonnätet i kommunen samt
tvångsinlösen av Ekfors Kraft i kommunen.
Linda Ylivainio (c) forsätter med att fråga kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) vilka planer som finns för att förbättra företagsklimatet
i kommunen, om det kommer att finnas arrendatorer på Luppioberget och
Kattilakoski i sommar samt om kommunes medfinansiering till konsthall
Tornedelen är säkerställd.
Linda Ylivainio (c) ställer även en fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Eva Juntti Berggren (s) om det skett ett omtag rörande placering av
konstgräsplanen i Övertorneå.
Auli Andersson (c) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen
(s) vilken information som lämnats till användare med trygghetslarm när det
fasta telefonnätet kopplas ner i vissa byar i kommunen.
Henrik Luttu (m) frågar därefter personalutskottets ordförande Inga Savilahti
Häggbo om alla lediga tjänster annonseras ut i kommunen.
Knut Omark (ns) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) om varför konstgräsplanen flyttas från grusplan till
gräsplan.
Kurt Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
rörande Luppioberget om kostnadsberäkningen för serveringsbyggnaden, vad
som återstår att göra på väg-projektet (inkl byavägen till väg99),
va-anläggningarna, grönytorna, skyltningar och kulissen bakom tomten samt
vilken tidsplan som finns. Juntti frågar också om Kemppainen är beredd att
uprätta en generalplan för Luppioberget och om det finns någon planering för
att ha kaféverksamhet på berget i sommar.
Kurt Juntti (ns) fortsätter med att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om det är sant att kommunstyrelsen tilldelat medel till en
arkitekttävling för en konsthall, samt om svaret är ja om det finns något
regelverk som styr detta och vilka kriterierna är i så fall.
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Kf § 23 forts
Kurt Juntti (ns) frågar också kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen om kommunen har någon arrendator/hyresgäst på gång för
Kattilakoski och om det även här behövs en generalplan.
Juntti forsätter med att fråga Kemppainen om tidsplanen för konstgräsplanen,
och vilken plan den skall placeras samt om man planerar att snygga upp vid
återvinningsstationen och uppföra ett plank vid den.
Kurt Juntti (ns) fortsätter med att ställa följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Roland Kemppainen (s) som berör HVB-hemmmet vid före detta
förskolan i Kuivakangas. Juntti frågar varför verksamheten skall startas i denna
lokal, om andra lämpligare lokaler diskuterats, och vad satningarna för
lokaliteterna kostar samt hur mycket hyran stiger på grund av satsningen.
Juntti avslutar frågeställningen till Kemppainen om när arbetet med
översiktsplanen kommer igång, hur det är med saneringen av oljor mm vid fd
lokstallarna, när arbetet med Matarengivägsprojektet kommer igång samt om
arbetet börjar med att bygga om korsningen Matarengivägen till väg 98 och
vilplanet på väg 98 mot väg 99. Juntti frågar också Kemppainen hur han
uppfattade mötet den 4:e maj med företagarna ang upphandling och om han
tycker att om Luppioberget, Tornedalens Konsthall och Kattilakoski m fl är
positiva faktorer som bidrar till bättre resultat vid företagsrankningen
framöver.
Kurt Juntti (ns) frågar därefter socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s)
vad som händer i frågan rörande mammografin, om kommunen gjort en
uppvaktning och rättat till felaktiga påståenden om dålig uppställningsplats
mm, samt om man planerar att göra en uppvaktning i frågan.
Kurt Juntti (ns) forstätter med att fråga socialnämndens ordförande Tomas
Vedestig (s) om vad som händer i varmvattenbadsfrågan, Norrbottens läns
Landstings ambition, om man diskuterat en kommunal delaktighet i
driftskostnaderna och om kommunen planerar att göra en uppvaktning i
frågan.
Kurt Juntti (ns) frågar till sist socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s)
vad som händer med OBS-platserna, hur många platser som planeras i
Övertorneå samt om kommunen har kontakt med Haparanda kommun i frågan.
Johny Kron (v) ställer de sista enkla frågorna till kommunstyrelsen ordförande
Roland Kemppainen (s) om lagligheten av medfinansieringsbeslut till
Tornedalens konsthall och om kommunstyrelsens uppmaning till
restfinansieringsprövning av nämnda medfinansiering kan uppfattas som
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ministerstyre. Kron fortsätter med att fråga om Luppioberget. Var är vi, vart
ska vi och hur ska det ske.
Kron avslutar sina enkla frågor till kommunstyrelsens ordförande om
finansieringen av ersättning enligt PBF till f d kommunstyrelsens ordförande
sker på bekostnad av befintlig verksamhet.
Johny Kron avslutar de enkla frågorna med att fråga personalutskottets
ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) hur beslutade avgångsvederlag
finansierats och om det skett på bekostnad av befintlig verksamhet.
_____
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Dnr 107/11

Interpellation från Vänsterpartiet
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet utgår då interpellationen återkallas under sammanträdet av närvarande
ledamoten Johny Kron (v).
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet, Christina Snell Lumio (v) och Johny Kron (v) har inlämnat en
interpellation till kommunfullmäktige.
Demokratin inom kommunalekonomin
Fram till andra halvan av 1980-talet tillämpades den demokratiska principen,
dvs att föreslagna åtgärder alltid skall finansieras inom budgetramarna, innan
beslut fattas i beslutande församlingar.
I dag har vi kunnat konstatera, efter samtal med ledande politiker inom
Övertorneå kommun, att denna väsentliga demokratiska princip på något sätt
försvunnit ur hanteringen och är bortglömd idag. Konsekvensen är tiotal års
märkligt svajiga och spretiga budgetutfall.
Vänster partiet vill härmed återuppväcka denna väsentliga demokratiska
princip till förnyad diskussion och tillämpning.
Beslutsunderlag
Inlämnad interpellation 2011-04-08.
______
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Dnr 108/11

Årsredovisning med sammanställd redovisning 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisningen för 2010 fastställs.
Revisionsberättelsen för 2010 läggs med beaktande till handlingarna.
Jäv
Ledamöterna Eva Juntti Berggren (s) och Tage Töyrä (s) deltar inte i
beslutet på grund av anmält jäv.
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen föredras av ekonomichef Kjell Hedlund
Revisionsberättelsen föredras av revisor Roland Hedlund
Övertorneå kommun redovisar ett resultat på plus 20,1 mkr vilket är 16,1 mkr
bättre än budget.
• Avstämning mot det kommunala balanskravet innebär att
justeringsposter på sammanlagt 0,1 mkr avgår. Inga underskott från
tidigare år föreligger.
• Nämnderna överskrider driftbudgeten med 0,1 mkr.
• Verksamhetens nettokostnad visar ett budgetöverskott på 6,5 mkr.
• Skatteintäkter och statsbidrag är 4,1 mkr högre än budget, den
huvudsakliga skillnaden är korrigering av preliminär slutavräkning 2010.
• Finansnettot visar netto ett resultat på plus 5,5 mkr som är lika
mycket i budgetavvikelse.
• Inga extraordinära poster finns.
• Investeringarna uppgår till 15,4 mkr vilket är 12,2 mkr lägre än reviderad
budget.
Driftverksamheten
Driftbudgetavvikelserna är -0,1 mkr mot nämndernas egen budget. Relaterat
till årets avgivna prognoser visar bokslutet en försämring. Resultatet är 0,8
mkr sämre än senaste prognos från 31/8. Budgetöverdrag finns inom
kommunstyrelsen – 0,8 mkr, där kansli- och tillväxtenheten visar – 1,9 mkr,
personalenheten - 0,4 mkr medan tekniska enheten (+ 0,5 mkr) och
räddningstjänsten (+ 1,1 mkr) visar positiva budgetavvikelser. De största
avvikelserna beror på realisationsvinster vid avyttring av fastigheter och
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Kf § 25 forts
Övriga som redovisar budgetöverdrag är överförmyndare - 0,2 mkr
samt kommunfullmäktige – 0,1 mkr. Barn- och utbildningsnämnden visar i
realiteten ett genererat överskott på 0,3 mkr. Det redovisade resultatet visar ett
underskott på 2,2 mkr beroende på att nämnden inte tagit emot det av
kommunstyrelsen beviljade extra täckningsbidraget- upp till 2,5 mkr- för SVA
(svenska som andra språk) och SFI (svenska för invandrare).
Socialnämndens överskott på 2,4 mkr där största förklaringen finns inom
äldreomsorgen, tack vare lägre OB kostnader, minskade arbetsgivareavgifter –
arbetstagare under 26 år -, minskade vikarieintag samt nytt
resursfördelningssystem inom hemtjänsten.
Övriga verksamhetskostnader
De centrala bokslutsavstämningar som berör förändringar av bl.a
avskrivningar, konto för löneökning, pensioner, semesterlöneskuld,
avsättningar och kalkylerade sociala avgifter budgeteras enligt centrala
direktiv och beräkningar. Dessa avstämningar ger i år en positiv
resultatpåverkan, tillsammans 6,3 mkr.
Finansnettot
Finansnettot består av finansiella intäkter minus finansiella kostnader.
Finansiella intäkter gav 9,2 mkr medan de finansiella kostnaderna uppgick till
3,7 mkr
Skatter och statsbidrag
Utfallet är i överensstämmelse med prognos. Det är dock 4,1 mkr bättre än
budget. Preliminär slutavräkningen för 2010 har uppjusterats under året.
Större investeringsprojekt
Större investeringsprojekt under året har varit, Upprustning Sockenvägen 3,2
mkr, beläggningar gång och cykelvägar 1,4 mkr, reparation simhall Övertorneå
3,1 mkr samt inköp av ny bokbuss för 1,0 mkr
Krav på ekonomisk balans
Balanskravet enligt kommunallagen innebär att ekonomin ska vara i balans d v
s intäkterna skall överstiga kostnaderna. Om balanskravet
inte uppnås skall underskottet inarbetas under de kommande tre åren. Årets
skattefinansierade resultat efter avstämning mot balanskravet
är +20,0 mkr. Det finns inga underskott från tidigare år som behöver
återställas.
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Yrkanden
Roland Kemppainen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
årsredovisningen för 2010 fastställs, samt att revisionsberättelsen för 2010
läggs med beaktande till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden lägger föreliggande yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kemppainens yrkande.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2010
Ks § 75/11
______
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Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen och de enskilda ledamöterna i styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för år 2010.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
kommunstyrelsen inte deltog i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har varje år att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dess organ.
Noteras att revisorerna tillstyrker dels att styrelsen och nämnderna och de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____
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Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2010.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
barn- och utbildningsnämnden inte deltog i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har varje år att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dess organ.
Noteras att revisorerna tillstyrker dels att styrelsen och nämnderna och de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____
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Ansvarsfrihet för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas ansvarsfrihet
för år 2010.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
socialnämnden inte deltog i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har varje år att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dess organ.
Noteras att revisorerna tillstyrker dels att styrelsen och nämnderna och de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____
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Ansvarsfrihet för miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Miljö- och byggnadsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2010.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden inte deltog i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har varje år att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dess organ.
Noteras att revisorerna tillstyrker dels att styrelsen och nämnderna och de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____
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Ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kultur- och fritidsnämnden och de enskilda ledamöterna i nämnden beviljas
ansvarsfrihet för år 2010.
Noteras att de fullmäktigeledamöter som tillika är ledamöter eller ersättare i
kultur- och fritidsnämnden inte deltog i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har varje år att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för
styrelser och nämnder och de enskilda ledamöterna i dess organ.
Noteras att revisorerna tillstyrker dels att styrelsen och nämnderna och de
enskilda ledamöterna i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
_____
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Kommunstyrelsens årsrapport 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsens årsrapport för 2010 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsrapport för kommunstyrelsens verksamhet 2010.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens årsrapport 2010
Ks § 76/11
_____
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Barn- och utbildningsnämndens årsrapport för 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Barn- och utbildningsnämndens årsrapport läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsrapport för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2010.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens årsrapport 2010.
Ks § 77/11
______
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Socialnämndens årsrapport för 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Socialnämndens årsrapport för 2010 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsrapport för socialnämndens verksamhet 2010.
Beslutsunderlag
Socialnämndens årsrapport 2010.
Ks § 78/11
______
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Miljö- och byggnadsnämndens årsrapport för 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Miljö och byggnadsnämndens årsrapport för 2010 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsrapport för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet 2010.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens årsrapport 2010.
Ks § 79/11
_____
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Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kultur- och fritidsnämndens årsrapport för 2010 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsrapport för kultur- och fritidsnämndens verksamhet 2010.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens årsrapport 2010.
Ks § 80/11
______
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Dnr 240/10

Motion – Inrättande av dagcenter för seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
Socialförvaltningen får i uppdrag att utreda motionen vidare kring
aktivitetscenter för seniorer samt struktur och behov av anpassade bostäder för
äldre.
Ärendebeskrivning
Tomas Mörtberg (c) har inlämnat en motion om inrättande av dagcenter för
seniorer i centralorten och i några av kommunens övriga byar.
Beslutsunderlag
Motion från Tomas Mörtberg 2010-12-06
Socialnämndens beslut 2011-01-28, § 13
Au § 18/11
Ks § 51/11
Yrkanden
Tomas Vedestig (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
socialförvaltningen får i uppdrag att utreda motionen vidare kring
aktivitetscenter för seniorer samt struktur och behov av anpassade bostäder för
äldre.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-05-09

Kf § 37

sid 56

Dnr 69/11

Förslag till nya avgifter samt justering av befintliga avgifter enligt
alkohollagen
Kommunfullmäktiges beslut
Nya avgifter fastställs och befintliga avgifter justeras enligt förslag.
Reservation
Ledamöterna Linda Ylivainio (c), Ulf Hannu (c), Nils Ström (c), Auli
Andersson (c), Östen Lejon (c), Henrik Luttu (m), Kurt Juntti (ns), Knut
Omark (ns), Åsa Alanentalo (kd) anmäler en skriftlig reservation mot beslutet,
vilket bifogas sist i protokollet.
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 1 december 2010 att anta regeringens förslag till en
ny alkohollag. Den nya alkohollagen har trätt i kraft den 1 januari 2011.
Flertalet av bestämmelserna i nuvarande alkohollag har förts över till den nya
lagen. Lagen har också kompletterats med ett antal nya bestämmelser såsom
tillstånd och rättigheter, vilket i sin tur innebär att nya avgifter ska utgå för
prövningar.
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen får kommunen ta avgift för prövning av
ansökan om serveringtillstånd enligt grunder som beslutas av
kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap
alkohollagen, av den som har serveringtillstånd.
Förslag till nya taxor framgår nedan.
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Nyansökan permanenta tillstånd
Utvidgade tillstånd
Utökade serveringstider
Tillfälligt tillstånd till allmänheten1
Sökanden som ej har permanent tillstånd i
kommunen
Sökanden som har permanent tillstånd i
kommunen2
Tillfälligt tillstånd slutna sällskap
Tillägg per tillfälle som tillståndet omfattar

Nuv. avgift
3500
2000
1000

Ny avgift
5000
2500
1500

2000

3500
2000

500

Kunskapsprov
Cateringverksamhet
Provsmakning vid arrangemang (sökande
som har permanent tillstånd)
Provsmakning vid arrangemang (sökande
som ej har permanent tillstånd)
Provsmakning vid tillverkningsstället
Gemensamt serveringsutrymme
Fast tillsynsavgift/år
Avgiftsklasser rörlig tillsynsavgift
K1 0-250 000
K2 250 001- 500 000
K3 500 001-1 000 000
K4 1 000 001-2 000 000
K5 2 000 001-4 000 000
K6 4 000 001-6 000 000
K7 6 000 0011

500
2003
1000
5000
2000
3500
5000
5000

500

700

1000
2000
3000
4000
5000
6000

1250
2400
3500
5000
6500
8000
10 000

I denna kategori ingår tillsynsavgift på 500:- som betalas tillbaka vid
eventuellt avslag
2
Ny kategori
3
200 i tillägg per gång, max 1100 totalt
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Yrkanden
Linda Ylivainio (c) med biträde av Kurt Juntti (ns), Ulf Hannu (c) yrkar att ny
kommunfullmäktige fastställer förslaget till nya avgifter samt justering av
befintliga avgifter enligt alkohollagen med följande förändringar,
avgift om 2000 kr för sökande som har permanent tillstånd i kommunen utgår,
samt att avgiften för kunskapsprovet halveras till 500 kr.
Inga Savilahti Häggbo (s) med biträde av Johny Kron (v) och Tomas Kerttu (s)
yrkar att förslag till nya avgifter fastställs enligt förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Savilahti Häggbos m fl yrkanden
Votering
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning:
Den som röstar i enlighet med Savilahti Häggbos yrkanden röstar ja den som
röstar i enlighet med Ylivainios yrkande röstar nej . Röstningen utfaller med 20
ja röster och 9 nej röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Inga Savilahti Häggbos
yrkande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från alkoholhandläggaren 2011-02-24
Au § 21/11
Ks § 53/11
______
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Dnr 70/11

Bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad bolagsordning och aktieägaravtal godkänns.
Ärendebeskrivning
Ägarförhållandena i Filmpool Nord AB har förändrats under 2010 då
Arvidsjaur och Gälllivare kommuner har avslutat sitt ägande i bolaget. Mot
denna bakgrund samt för att anpassa gällande styrdokument till rådande
verksamhet, har en reviderad och uppdaterad bolagsordning för Filmpool Nord
AB arbetats fram. Eftersom aktieägaravtal, som reglerar ägarnas förhållanden
till varandra, tidigare saknats har ett sådant upprättats.
Den nya aktiebolagslagen började gälla 1 januari 2006 och vid ägarsamrådet
gavs ett uppdrag att se över gällande styrdokument för bolaget.
Yrkanden
Roland Kemppainen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
reviderad bolagsordning och aktieägaravtal för Filmpool Nord AB godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden lägger föreliggande yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Kemppainens yrkande.
Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning för Filmpool Nord AB
Au § 24/11
Ks § 54/11
______
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Dnr 66/11

Tilläggsanslag investeringsbudget
Kommunfullmäktiges beslut
Tilläggsanslag om 7 441,6 tkr bifalls till nedanstående investeringsprojekt.
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 2011 i anledning av uppkommet överskott/underskott i
budgeten 2010.
Ingen nämnd har inkommit med äskande avseende driftbudget.
Inom investeringsbudgeten har överföringar begärts om totalt 7 441,6 tkr för
nedan angivna projekt.
Projekt 106 Nyanläggning Luppioberget
Projekt 112 Kommunala infarter
Projekt 115 Tingshusvägen
Projekt 141 Hedenäset va-verk råvatten
Projekt 152 Pullinki/Rantajärvi va
Projekt 160 Övertorneå C-skola anpasssning
Projekt 162 Särkivaaragården byte ventilation
Projekt 179 Robusta nät
Projekt 640 Konvertering isladan
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2 660,0 tkr
250,0 tkr
378,0 tkr
800,0 tkr
231,0 tkr
1 473,0 tkr
692,0 tkr
503,0 tkr
454,6 tkr
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Beslutsunderlag
Ekonomienhetens skrivelse 2011-03-08
Tekniska enhetens skrivelse 2011-01-17
IT-enhetens skrivelse 2011-01-26
Kultur- och fritidskontorets skrivelse 2011-02-09
Ks § 56/11
______
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 15.35- 15.50
______
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Jämställdhetspolicy
Kommunfullmäktiges beslut.
Jämställdhetspolicy för Övertorneå kommun antas .
Ärendebeskrivning
Jämställdhetspolicyn syftar till att tydliggöra vad politiken vill uppnå med
jämställdhetsarbetet i kommunen och ska fungera som ett styrdokument för
dess verksamheter. I policyn finns övergripande jämställdhetsmål formulerade,
strategi för att nå dessa mål och de verktyg som ska användas i arbetet. Policyn
redogör även för ansvarsfördelning samt rutiner kring uppföljning av arbetet.
Yrkanden
Inga Savilahti Häggbo (s) med biträde av Tomas Kerttu (s) yrkar att
Jämställdhetspolicy för Övertorneå kommun antas med den ändringen att
lönekartläggningen skall göras vart annat år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Utkast till jämställdhetspolicy 2011-02-02
Pu § 4/11
Ks § 59/11
_____
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Dnr 255/09

Detaljplan för del av Hemvägen – Matarengivägen
Kommunfullmäktiges beslut
Detaljplan för del av Hemvägen – Matarengivägen antas.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2010-12-20, § 99 beslutat att återremittera
rubricerat detaljplan till miljö- och byggnadsnämnden med motivering att
planområdet skall utökas för att även inkludera anslutning med
väg 98. Planens huvudsakliga syfte är att ansluta Hemvägen direkt mot
Matarengivägen där en rondell skall anläggas. Utfarten mot Finlandsvägen
mellan ICA-affären och Systembolaget kommer att stängas av för att öka
standarden på Finlandsvägen. Planen är en del av Matarengivägsprojektet som
syftar till upprustning av Finlandsvägen och Matarengivägen. Planen har
handlagts med normalt planförfarande.
Förslaget har varit ute på samråd under november 2009 med bland annat
berörda fastighetsägare, Övertorneå kommun och länsstyrelsen. Utställning av
planförslaget har pågått under maj månad 2010. Även allmänheten har bjudits
in att lämna synpunkter genom annonser i dagstidningarna om både samråd
och utställning. Miljö- och byggnadsnämnden har 2010-09-01, § 73 föreslagit
till kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Hemvägen –
Matarengivägen.
Miljö och byggnadsnämndens beredningsgrupp har 2011-01-20 behandlat
ärendet. Uppdraget om planläggning har bestått av Hemvägens förlängning och
anslutning till Matarengivägen med en rondell. Enligt beredningsgruppen har
miljö- och byggnadsnämnden planlagt området så som uppdraget har varit. Vid
kontroll av underlaget till den nu aktuella detaljplan och vid jämförelse med
detaljplanen/byggnadsplanen från år 1968 som gäller vid Matarengivägens
anslutning till väg 98 verkar det som om ett marginellt område hamnar på
grönområdet. Miljö- och byggnadschefen skriver ett tjänsteyttrande i ärendet
att Kommunfullmäktige har 2010-12-20, § 99 beslutat att återremittera
rubricerat detaljplan till miljö- och byggnadsnämnden med motivering att
planområdet skall utökas för att även inkludera anslutning med väg 98.
Bakgrund: Kommunstyrelsen beslutade 2005-06-13- -14 Ks § 89, att uppdra
till miljö- och byggnadsnämnden att planlägga Hemvägens
förlängning och anslutning mot Matarengivägen. Arbetet upphandlades och
MAF Arkitekter AB i Luleå erhöll uppdraget. En av förutsättningarna var att
arbetet skulle ske i samverkan med dåvarande
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Vägverket Region Norr som stod för detaljprojekteringen. Detta arbete dröjde,
och därför har planprocessen också kraftigt försenats men är idag klar för
antagande. Under resans gång har inga ytterligare uppdrag om detaljplanens
utvidgning aktualiserats från någon politisk församling. Att nu även inkludera
anslutningen mot väg 98 betyder att hela planprocessen måste börjas om då
förutsättningarna så radikalt ändras. Detta betyder också en betydande
merkostnad, då tilläggsarbeten regleras med löpande timpriser.
MBN föreslås besluta att ärendet lyfts åter till KF med förslaget att anta
detaljplan för Del av Hemvägen-Matarengivägen, samt att behandla
anslutningen med väg 98 som ett eget ärende.
Återremissyrkande
Kurt Juntti (ns) med biträde av Knut Omark (ns) yrkar initialt att ärendet
återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Yrkanden
Kurt Juntti (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att planen inte antas
Johan Kummu (s) yrkar att kommunfullmäktiges beslutar att
detaljplan för del av Hemvägen – Matarengivägen antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kummus yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning:
Den som röstar i enlighet med Kummus yrkanden röstar ja den som röstar i
enlighet med Junttis yrkande röstar nej . Röstningen utfaller med 25 ja röster
och 4 nej röster. Hur var och en röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Johan Kummus yrkande.
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Beslutsunderlag
Antagandehandlingar
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Genomförande
- Utlåtande
Mbn 2010-09-01 § 73
Mbn skrivelse 2010-09-16
Au/Bb § 132
Ks 2010 -12-06 § 61
Kf 2010-12-20 § 99
Mbn 2011-02-17 § 10
Skrivelse från Miljö-och byggnadsnämnden 2011-03-08
Ks § 61/11
_____
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Dnr 56/11

Nya taxor för motorvärmarstolpar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande taxa skall gälla från och med 2011-07-01 för att få tillgång till av
kommunen tillhandahållna motorvärmaruttag:
1000 kr per år för parkeringsplatser med tid och /eller temperaturstyrning.
Taxorna skall indexregleras årligen varje halvårsskifte juni – juli.
Kommunstyrelsens beslut
Tekniska enheten får i uppdrag att skyndsamt utreda förslag till att i stort sett
samtliga parkeringsplatser förses med tids och/eller temperaturstyrning senast
fr o m 1 oktober 2011 och att återkomma till kommunstyrelsen för eventuellt
beslut om anslagstäckning.
Ärendebeskrivning
För att minska energirelaterade kostnader har motorvärmarstolparna på
förvaltningsbyggnaden och Särkivaaragården bytts ut till tid och
temperaturstyrda. Energiförbrukningen för motorvärmarstolparna har därmed
reducerats och nya taxor är motiverade.
Den årliga kostnaden för en parkeringsplats med konstant ström har beräknats
till 2500 kr. Den årliga kostnaden för en parkeringsplats med tid och
temperaturstyrning har beräknats till 1000 kr.
Det förekommer att motorvärmarstolparna nyttjas utan att avtal finns mellan
bilägaren och Övertorneå kommun, eftersom motorvärmarstolparna står för en
betydande del av energiförbrukningen i Övertorneå kommun kan det inte
tolereras att dessa nyttjas utan kostnadstäckning. Tekniska enheten föreslår att
en taxa på 500 kr per tillfälle tas ut då motorvärmarstolpe nyttjas utan avtal.
Genom den antagna energiplanens mål att minska energiförbrukningen och öka
andelen förnybar energi i kommunala fastigheter är detta ett led i att uppnå
målen.
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Yrkanden
Johan Kummu (s) med biträde av Ulf Hannu (c) och Jörgen Ekersund (öfa)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande taxa skall gälla från och med
2011-07-01 för att få tillgång till av kommunen tillhandahållna
motorvärmaruttag:
1000 kr per år för parkeringsplatser med tid och/eller temperaturstyrning.
Taxorna skall indexregleras årligen varje halvårsskifte juni – juli.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2011-02-21
Au § 17/11
Ks § 50/11
_____
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Dnr 56/11

Finansiering av utbyte av kommunens motorvärmarstolpar till tid och
temperaturstyrning
Kommunfullmäktiges beslut
570.000 kr tillstyrks för att förse kommunens motorvärmarstolpar med tid och
temperaturstyrning.
Medel för investeringen finansieras genom omfördelning från
investeringskonto 171 ventilation administrativ byggnad i Hedenäset till
investeringskonto 126 – motorvärmarstolpar.
Ärendebeskrivning
Byte av motorvärmarstolpar med konstant ström skulle innebära en reducering
av energirelaterade kostnader och en lägre avgift för brukarna. Beroende på
beläggningsgraden av platserna varierar återbetalningstiden från 2 till 4 år.
Tekniska enheten anser att ett byte av stolparna är en investering som bör
göras. Vissa stolpar kommer att behållas med konstant ström till beredskap
mm. Tekniska enheten har inkommit med förslag på hur investeringen skall
finansieras.
Kommunstyrelsen har även beslut att att motorvärmarstolpar som ska behållas
med konstant ström skall förses med klimatstyrning.
Tilläggsyrkande
Nils Ström (c) yrkar att tekniska enheten får i uppdrag att även utreda
alternativa lösningar för motorvärmarstolpar i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2011-03-21
Au § 29/11
Skrivelse från tekniska enheten 2011-04-11
Ks § 85/11
_____
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Dnr 196/10

Utredning av Verksamhetsavfall
Kommunfullmäktiges beslut
-

Egen förbränningsanläggning införs ej
Klippkortssystem införs varvid möjligheten för samfakturering skall
utredas
Tidigare antagen taxa för verksamhetsavfall kvarstår

Ärendebeskrivning
En utredning om verksamhetsavfall, kostnader och alternativ för att underlätta
det administrativa arbetet.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-11-08 § 82 att återremitera taxan för
verksamhetsavfall. I samband med återremissen begärde kommunfullmäktige
en utredning om verksamhetsavfall där följande saker skulle belysas: hur
avfallet kan tas om hand på plats istället för transporteras till Boden, utreda
införandet av ett kupongsystem samt utreda den totala driftkostnaden för ÅVC
anläggningen på Orjasjärvi idag jämfört med tidigare driften av ÅVC.
Tekniska enheten anser att verksamhetsavfall är utrett.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2011-04-11
Kf § 82/10
Ks § 91/11
______
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Val av auktoriserad revisor och revisorsersättare i Stiftelsen
Matarengihem
Kommunfullmäktiges beslut
Lennart Viklund, KPMG Bohlins AB utses till ordinarie revisor
i Stiftelsen Matarengihem under perioden 2011-2014.
Ingela Björklund, KPMG Bohlins AB till revisorsersättare
i Stiftelsen Matarengihem under perioden 2011-2014.
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Matarengihem har beslutat 2011-01-18, § 20, föreslå
kommunfullmäktige att utse Lennart Viklund, KPMG Bohlins AB till ordinarie
revisor och Ingela Björklund, KPMG Bohlins AB till revisorsersättare i
Stiftelsen Matarengihem under perioden 2011-2014.
_____
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Val av ny ersättare till Kommunförbundet Norrbotten styrelse 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Ulf Hannu (c) utses som ny ersättare till Kommunförbundet Norrbotten styrelse
fram to m mandatperiodens utgång 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Linda Ylivainio blev vald som ersättare till Kommunförbundet Norrbotten
styrelse vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-20, § 115.
Då Linda Ylivainio av kommunförbundet Norrbotten utsetts till ordinarie
ledamot i styrelsen för att representera Centerpartiet i Norrbotten, skall
kommunfullmäktige utse en ny ersättare i styrelsen från Övertorneå kommun
t o m 2014.
_____
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Dnr 58/11

Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot till kultur- och
fritidsnämnden efter Karl-Erik Modig (c)
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen från Karl-Erik Modig godkänns
Aila Jaako Hallqvist (c) utses till ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Karl-Erik Modig (c) har sagt upp sin plats som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse en ny ledamot i kultur- och
fritidsnämnden efter Karl-Erik Modig t o m 2014-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Karl-Erik Modig 2011-02-14
_____
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Kf § 48
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) inleder med att besvara
Hans Palo (s) att kommunen erhållit informmation om att den fasta telefonin
inte kommer att plockas bort förrän allt är löst samt att frågan om
tvångsinlösen av Ekfors Kraft överförts från fastighetsdomstolen till Mark- och
Miljödomstolöen i Umeå. Ärendet beräknas få en skyndsam handläggning.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Linda Ylivaino
(c) att de strategiska frågorna för att förbättra företagsklimatet i kommunen
skall ske i gemensamma möten med företrädare för företagarna i kommunen.
som då kan handla bl a om kommunal service, bemötande, upphandling mm.
Kemppainen svarar Ylivainio att en arrendator finns för Kattilakoski för 3
månader under sommaren 2011, att arrendatorer på Luppioberget i sommar
förmodligen ej kan bli aktuell då ingen anläggning fn finns färdigställd på
berget. Medfinansiering till konsthall Tornedelen är beslutad med 200 tkr i
kommunstyrelsen. En restfinansieringsförfrågan på 50 tkr har överlämnats till
kultur- och fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar Linda
Ylivainio (c) att det skett ett omtag rörande placering av konstgräsplanen i
Övertorneå där framtida driftskostnader för anläggningen kommer att beaktats.
Båda alternativen finns med i den pågående upphandlingen som avslutas den 9
juni 2011.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Auli Andersson
(c) att trygghetslarmen i kommunen kommer även fortsättningvis att fungera då
Telia meddelat att man inte stänger det fasta telefonnätet innan det finns en
helhetslösning. En arbetsgrupp på IT-Norrbotten arbetar med frågan. Telia är
inbjuden till Övertorneå för en fortsatt dialog i frågan.
Personalutskottets ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) svarar Henrik Luttu
(m) att grundprincipen är att alla lediga tjänster överstigande 6 månader
annonseras ut i kommunen med undantag av omplacering, inkonvertering
och när LAS-företräde föreligger.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Knut Omark
(ns) att framtida driftskostnaderna för konstgräsplanen skall beaktas när det
definitiva beslutet om placeringen av konstgräsplanen beslutas.Anbudstiden är
framflyttad. Båda alternativa placeringar finns med i den pågående
upphandlingen som avslutas den 9 juni 2011.
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Kf § 48 forts
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Kurt Juntti (ns)
att kostnadsberäkningen för Luppioberget framgår av investeringsbudget och
det tilläggsanslag kommunfullmäktige beslutat om. Siktröjning är planerad. I
övrigt är inget planerat. Investeringarna beräknas vara klara till sommarsäsongen 2012. En ev generalplan bör bli föremål för fortsatta politiska
diskussioner. Det finns ingen planering för kaféverksamhet under sommaren
2011. Eventuellt kan viss försäljning ske i tillfällig byggnad.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Kurt Juntti (ns)
att kommunstyrelsen tilldelat medfinansieringmedel till en arkitekttävling för
en konsthall med det villkoret att övrig finansiering löses.
Medfinasieringsmedel har ansökts av en ideell stiftelse.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen svarar Kurt Juntti (ns) att
ny arrendator/hyresgäst är på gång till Kattilakoski och det arbetas för en
långsiktig lösning för 2012 och framåt. På förfrågan om det behövs en
generalplan för Kattilakoski svarar Kemppainen att den frågan får bli föremål
för fortsatta politiska diskussioner.
Kemppainen fortsätter med att svara Juntti att tidsplanen för konstgräsplanens
färdigställande är hösten 2011 och att placeringen kommer att bli föremål ,
för diskussion i ett framtida möte .Kemppainen informerar Junnti om att
kommunen erhållit löfte från förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) att
minska antalet containers och därefter bygga staket, men att FTI ännu inte
utfört detta.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) upplyser Kurt Juntti
(ns) att entreprenören har sett på lokaler för HVB-hem hos både kommun och
privata fastighetsägare och själva prioterat att hyra lokaler i Kuivaknagas f d
skola/daghem då det bedömt lokaliteterna som de mest lämpliga. Kemppainen
informerar också Juntti att lokalhyran är anpassad efter gjorda ombyggnationer.
Kemppainen svarar därefter Juntti att en kallese till möte rörande
översiktsplanen förbereds att skickas ut, att det pågår ett arbete med att
säkerställa ansvarsfördelningen rörande sanering av oljor mm vid fd
lokstallarna innan fysiska arbeten påbörjas. Kemppainen informerar Juntti
att start för Matarengivägsprojektet sker sommaren 2011, första etapperna är
kommunes gator Sockenvägen och Gamlavägen för att minimera
förskotteringen.
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Kemppainen svarar Juntti att han uppfattade mötet den 4:e maj med
företagarna ang upphandling som positivt . Kemppainen tycker också att
Luppioberget, Konsthall Tornedalen och Kattilaksoki utgör områden där man
måste se utvecklingsmöjligheter
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Kurt Juntti (ns) att
frågan om uppställningsplats för mammografin påtalats för landstinget men att
ingen uppvaktning planeras då detta är en ständigt levande fråga.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) forstätter med att svara Kurt
Juntti (ns) i varmvattenbadsfrågan att Norrbottens läns Landsting ambition är
att fatta generella beslut om vad som skall finnas i varje kommun och att
agerandet sker därefter. En kommunal delaktighet i driftskostnaderna har
diskuterats.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar till sist Kurt Juntti (ns)
att OBS-platserna antal i Övertorneå är oförändrade och att ingen kontakt med
Haparanda skett i denna frågan.
Kommunstyrelsen ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Johny Kron (v)
att kommunstyrelsen tilldelat medfinansieringsmedel till en arkitekttävlan för
en konsthall med det villkoret att övrig finansiering löses samt att
medfinansieringsmedel har ansökts av en ideell stiftelse. Kemppainen
informerar att kommunstyrelsen hänskjutit frågan om restfinansiering till
kultur- och fritidsnämnden för beslut. Kemppainen hänvisar till tidigare
lämnade svar på frågan vad avser Luppioberget.
Kemppainen informerar att kostnaden vad avser av ersättning enligt PBF till fd
kommunstyrelsens ordförande har uppbokats som kostnad i 2010 års bokslut
där den belastat kommunstyrelsens verksamhet.
Personalutskottets ordförande IngaSavilahti Häggbo(s) svarar Johny Kron (v)
att beslutade avgångsvederlag belastar respektive verksamhet det år beslutet
tas. Samtliga beslutade avgångsvederlag eller ersättningar som skett 2010
således redan redovisats i bokslutet för 2010.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-05-09

sid 76

Kf § 49
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande nya motioner har inlämnats
a) Centerpartiet – Arctic Circle Twincity Iceroad – isväg mellan Övertorneå
och Ylitornio
b) Centerpartiet – översyn av PBF-avtalet i Övertorneå kommun
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-05-09

sid 77

Kf § 50
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna
a) Befolkningsstatistik
b) Inlämnade ej besvarade motioner
c) Medborgarförslag från Thomas Norberg ang ekologiskt och
rättvisemärkt kaffe och te på kommunens arbetsplatser, avskaffande av
engångsmuggar samt kommunchefens svar på medborgarförslaget
d ) Länsstyrelsens protokoll - Inspektion hos överförmyndaren i
Övertorneå 2011-03-02
______
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§ 37

Ledamot
1. Gudrun Kron (s)
2. Chrstina Snell Lumio (v)
3. Henrik Luttu (m)
4. Linda Ylivainio (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Auli Andersson (c)
9 Östen Lejon (c)
10. Åsa Alanentalo (kd)
11. Roland Kemppainen (s)
12. Inga Savilahti Häggbo (s)
13. Tomas Vedestig (s)
14. Annika Keisu Lampinen (s)
15. Tomas Kerttu (s)
16. Elisabeth Holmgren (s)
17. Hans Palo (s)
18. Eva Juntti Berggren (s)
19. Johan Kummu (s)
20. Monika Krypsjö (s)
21 Bengt Larsson (s)
22. Magnus Pettersson (s)
23. Britt-Marie Ödalen (s)
24. Tage Töyrä (s)
25. Johny Kron (v)
26. Päivi Ylisirkka (v)
27. Birger Isaksson (v)
28 Knut Omark (ns)
29. Kurt Juntti (ns)
30. Jörgen Ekersund (öfa)
31. Arne Honkamaa (s)
Summa:
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JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
29
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§ 41
Detaljplan
Nej Avs Ja Nej Avs Ja

Avgift alkohollagen

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

1
1

1
1

1
1
20 9

1
1
25 4
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Reservation Kf 11-05-09 § 37 från C, M, NS, KD
ang nya och justerade avgifter enligt alkohollagen
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