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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-09-17

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 17 september 2012,
kl 09.00 – 16.00

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Christina Snell Lumio (v)
Roland Kemppainen (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Per-Erik Muskos (s)
Tomas Kerttu (s)
Elisabeth Holmgren (s) t o m 14.50
Britt-Mari Honkamaa (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Johan Kummu (s)
Hans Palo (s)
Bengt Larsson (s)
Per-Erik Muskos (s)
Bente Åkerholm (s)

Utses att justera

Tomas Vedestig och Nils Ström

Underskrifter

Tage Töyrä (s)
Daniel Toolanen (s)
Auli Andersson (c)
Henrik Luttu (m)
Tomas Mörtberg (c)
Linda Ylivainio (c)
Östen Lejon (c) t o m 14.45
Ulf Hannu (c)
Nils Ström (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Johny Kron (v),
Knut Omark (ns)
Kurt Juntti (ns)
Ulf Zakariasson (öfa)

Sekreterare

Paragrafer

63 - 85

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Tomas Vedestig

Nils Ström

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för anslags uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2012-10-18
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sid 97

Kf § 63
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas.
Östen Lejon (c) frågar socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) varför
de infört tre semesterperioder för personalen inom vård- och omsorg.
Lejon (c) ställer även en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) vad som hänt i ärendet av hans tidigare inlämnade motion om
inhängnad av återvinningsstationen vid idrottsplan,
Auli Andersson (c) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) vad kommunen gör med anledning av det dåliga mobilnätet i
kommunen.
Ulf Zakariasson (öfa) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om anledningen till vattenskadan vid Isladan.
Zakariasson (öfa) frågar även Kemppainen om återvinningsstationerna ute i
byarna, placeringarna för dessa.
Christina Snell Lumio (v) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) vad kommunen gör för att förhindra nedskräpning av
bostadsområde i Turovaara.
Johny Kron (v) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
vad som hänt i ärendet ang uppdragsersättningen till Folkets Hus.
Tomas Kerttu (s) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om handläggningen av ett tidigare taget beslut om ett Ragnar
Lassinantti institut.
Henrik Luttu (m) ställer en fråga till kultur- och fritidsnämnden ang
vattenskadan på isladan, när omklädningsrummen skall åtgärdas och hur
verksamheten skall fungera under tiden reparation pågår.
Luttu (m) ställer även en fråga till kultur- och fritidsnämnden om hur
vaktmästerifunktionen på idrottsplatsen skall lösas kommande säsong.
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Luttu (m) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) ang Matarengivägsprojektet och gång- och cykelvägen till
Finland.
Luttu frågar till sist kommunstyrelsens ordförande vad som gäller för bussresor
till Frippes på fredag kvällarna.
Per-Erik Muskos (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen
(s) om utsmyckning av rondellen vid Matarengivägen.
Muskos (s) frågar även personalutskottets ordförande Inga Savilahti Häggbo
(s) hur många nyanställningar som gjorts i kommunen.
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Bente Åkerholm (s).
-

saneringen vid järnvägen och fd. lokstallarna i Övertorneå?
Beslut om att Tingshusvägen blir huvudled, skyltning avseende
Tingshusvägen genom Turovaara
Detaljplan för Turovaara 1:1

-

Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s).
-

Hjälpmedelsverksamheten i kommunen
Luppioberget (förslagshandlingar, projektkostnader, driftskostnader
mm)
vägbankarna som stänger flödet i älvgrenarna mot Haapylänsaari och
Vähäsaari.
Matarengivägsprojektet
framtida kostförsörjningen i kommunen.
Bristande akut underhåll på vägar och gator under barmarkssäsongen
2012.
Bristande akut underhåll på kommunala byggnader.
Stängslet vid Jägmästarparken,
Försäljningen av Matarengi 28:4 till SLP

______
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Likvidator för Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Nuvarande ledamöter i direktionen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten
utses till likvidatorer och att dessa får i uppdrag att ta fram en plan för
avvecklingsprocessen.
Ärendebeskrivning
Högskoleförbundet Östra Norrbottens verksamhet upphör 2012-12-31 och
förbundet skall likvideras.
Högskoleförbundet Östra Norrbotten har vid direktionsmöte 2012-03-14, § 80
beslutat föreslå medlemskommunerna att utse nuvarande direktionsmedlemmar
till likvidatorer i Högskoleförbundet Östra Norrbotten och att dessa får i
uppdrag att ta fram en plan för avvecklingsprocessen.
Beslutsunderlag
Beslut från Högskoleförbundet Östra Norrbotten, 2012-03-14, § 80
Ks § 97
______
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Kf § 65
Beslut om planbesked enligt PBL
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen delegeras att besluta om planbesked enligt PBL
5 kap 2 §.
Ärendebeskrivning
Beslut om planbesked regleras i Plan- och bygglagen (2010:900) kap 5. Syftet
med planbeskeden är att göra initialskedet av detaljplaneprocessen mer effektiv
genom en ökad förutsägbarhet, snabbare handläggning och likabehandling för
enskilda intressenter.
Planbeskedet är inte bindande på det sätt att det föregriper den efterföljande
planläggningen. Kommunens beslut om planbesked får inte överklagas (PBL
13 kap 2 §).
Miljö- och byggnadschefen föreslår i skrivelse 2012-05-10 att
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om planbesked
enligt PBL 5 kap 2 §.
Avgiften för planbesked är antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07, § 86.
Yrkande
Bente Åkerholm (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen delegeras att besluta om planbesked enligt PBL 5 kap 2 §.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller Åkerholms yrkande.
Beslutsunderlag
Skrivelse från miljö- och byggnadschef 2012-05-10
Ks § 98
______
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Årsredovisning 2011 för Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Högskoleförbundet
Östra Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för år 2011.
Förbundets årsredovisning för år 2011 godkänns.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Föreligger även revisionsberättelse och revisionsrapport för verksamhetsåret
2011.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.
Yrkande
Inga Savilahti Häggbo (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar bevilja
förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Högskoleförbundet
ansvarsfrihet och att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifaller Savilahti Häggbos yrkande.
Jäv
Östen Lejon anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2011-04-10
Årsredovisning 2011
Ks § 108
______
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Dnr 147/12

Region Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå kommun tillstyrker ansökan från Norrbottens läns landsting att
bilda regionkommun.
Ärendebeskrivning
Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en
regionkommun, Region Norrbotten från 2015-01-01. En förutsättning för
bildande av regionkommun är att majoriteten av länets kommuner tillstyrker
ansökan.
Yrkanden
Henrik Luttu (m) yrkar att kommunfullmäktige avstyrker ansökan från
Norrbottens läns landsting att bilda regionkommun.
Roland Kemppainen (s), Kurt Juntti (ns) och Christina Snell Lumio (v) yrkar
att kommunfullmäktige tillstyrker ansökan från Norrbottens läns landsting att
bilda regionkommun.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kemppainens m fl yrkanden.
Reservation
Henrik Luttu (m) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Au § 75/12
Skrivelse från Norrbottens Läns Landsting 2012-06-29
Ks § 118/12
______
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Dnr 119/12

Medborgarförslag – Hög arbetsbelastning inom socialnämndens
område
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat med det yttrande som socialförvaltningen
arbetat fram.
Ärendebeskrivning
Undersköterskor och vårdbiträden i Övertorneå kommun har till
kommunfullmäktige inkommit med ett medborgarförslag – Hög
arbetsbelastning inom socialnämndens område, som syftar till att arbetsgivaren
Övertorneå kommun avsätter medel till ökad bemanning inom vård och
omsorg.
Socialnämnden har beslutat 2012-06-18, § 79 att inlämna yttrande i ärendet.
Föreligger yttrande från socialförvaltningen 2012-06-25.
Tilläggsyrkande
Christina Snell Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att överföra
ärendet till budgetberedningen för beslut.
Proposition
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå tilläggsyrkandet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2012-05-09
Socialnämndens beslut 2012-06-18, § 79
Yttrande från socialförvaltningen 2012-06-25
Au 76/12
Ks § 119/12
______
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Dnr 45/12

Medborgarförslag – Sänk priset för årskortet för vuxenstuderande till
1 000 kronor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet hänskjuts till kommunens budgetberedningsarbete för 2013 för
eventuell åtgärd.
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag av Mikael Hiula föreslås att avgiften för årskorten för
vuxenstuderande sänks från nuvarande 3 000 kronor till 1 000 kronor.
Yrkanden
Roland Kemppainen (s), Ulf Zakariasson (öfa) och Christina Snell Lumio (v)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningsarbetet för 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kemppainens m fl yrkande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Mikael Hiula 2012-02-22
Yttrande från kommunledningskontoret 2012-06-08
Au § 77/12
Ks § 120/12
_____
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Dnr 28/12

Medborgarförslag – ersätta ”nästan fria” bussresor med subventionerade
resor och att årskort för pensionärer sänks till 1 500 kronor
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet hänskjuts till kommunens budgetberedningsarbete för 2013 för
eventuell åtgärd. Begreppet ”nästan fria” bussresor ersätts med
”subventionerade” bussresor i kommunen.
Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag av Lars Anttila föreslås att avgiften för årskorten för
pensionärer sänks från nuvarande 3 000 kronor till 1 500 kronor. Lars Anttila
föreslår att begreppet ”nästan fria” bussresor ersätts med ”subventionerade”
resor inom kommunen.
Som motivering anför Lars Anttila att uppgifter från bussföretagen som pekar
på att pensionärernas bussresande har minskat med 75 %.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Anttila 2012-02-09
Yttrande från kommunledningskontoret 2012-06-08
Au § 78/12
Ks § 121/12
______
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Nya Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN fr o m 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå kommun ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra
Norrbotten under åren 2013 – 2014.
Medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning som
kommunens avgift varit för HÖN under 2012.
Medel avsätts/budgeteras för en utbildningsledare på deltid vid kommunens
lärcentrum.
Förbundschefen för Högskoleförbundet Östra Norrbotten uppdras att i samråd
med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av
nuvarande HÖN, utforma ett förslag till ny organisation, stadgar och styrning
av det nya högskoleförbundet, före 2012-11-15 för kommunfullmäktige att ta
ställning till under december 2012.
Ärendebeskrivning
Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, är idag ett kommunalförbund med
fyra medlemskommuner. 2012-12-31 upphör nuvarande högskoleförbund då
Kalix kommun beslutat säga upp sitt medlemskap.
Förslaget är nu att Haparanda, Överkalix och Övertorneå kommuner bildar nytt
högskoleförbund, gärna med samma namn som tidigare och motsvarande
dagens resurser. Medlemsavgiften under 2013 blir för Övertorneås del 211.000
kr vilket baseras på invånarantalet. Till detta tillkommer kommunanställd
utbildningsledare på deltid vid lärcentrum samt kostnader i samband med
direktionsmöten eller motsvarande.
Barn- och utbildningsnämnden anser att lärcentrat är viktigt att behålla i
Övertorneå men att utbudet av högskole- och universitetsutbildningar finns
tillgängligt även utan högskoleförbundet.
Yrkande
Inga Savilahti Häggbo (s) och Östen Lejon (c) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar att Övertorneå kommun ingår medlemskap i ett nytt högskoleförbund
östra Norrbotten under åren 2013-2014.
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Proposition
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Savilahti Häggbos m fl yrkande.
Beslutsunderlag
Högskoleförbundets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2012-05-22, § 39
Ks § 124/12
______
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Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ny arbetsordning för kommunfullmäktige fastställs att gälla fr o m 2012-11-01.
Ärendebeskrivning
Arbetsordning innehåller förslag till bestämmelser. Arbetsordningens regler
avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot
kommunallagen eller annan lag.
De bestämmelser som tas in i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige.
Den nuvarande kommunallagen (SFS 1991:900; KL) trädde i kraft den 1
januari 1992. Därefter har ytterligare lagändringar skett vilka gett SKL
anledning att revidera underlag till normalarbetsordningen, där
utgångspunkterna varit
- innehållet i kommunallagen
- utvecklingen av kommunal praxis
- den kommunaldemokratiska utvecklingen
Återremissyrkande
Kurt Juntti yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå Junttis yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att kommufullmäktige beslutar
avgöra ärendet vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar att ärendet
återremitteras röstar nej.
Röstningen utfaller med 24 ja röster och 5 nej röster. Hur var och en röstat
framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Justerades sign
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Kf § 72 forts
Yrkanden
Tilläggsyrkande
Johan Kummu (s) yrkar att i § 33 ”klockslag” tas bort och att texten ersätts
med ”frågor lämnas in före sammanträdets början”.
Yrkande
Roland Kemppainen (s) yrkar att ”Ny arbetsordning för kommunfullmäktige”
fastställs att gälla med tilläggsyrkandet från Johan Kummu (s).
Tilläggsyrkande
Kurt Juntti (ns) med biträde av Christina Snell Lumio (v) yrkar att lydelsen i §
23 ”kommunchefen får delta i överläggning i alla ärenden” utgår.
Christina Snell Lumio (v) med biträde av Ulf Zakariasson (öfa) och Johny
Kron (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att föreslagen lydelse i § 26
utgår och att tidigare gällande lydelse skall kvarstå.
Christina Snell Lumio (v) med biträde av Ulf Zakariasson (öfa) och Johny
Kron (v) yrkar att lydelsen i § 35 andra meningen utgår.
Christina Snell Lumio (v) med biträde av Ulf Zakariasson (öfa) och Johny
Kron (v) yrkar att föreslagen lydelsen i § 37 utgår från kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa Roland Kemppainens
huvudyrkande under proposition och därefter pröva föreslagna tilläggsyrkanden som ändringsförslag till föreslagen arbetsordning.
Ordföranden ställer Roland Kemppainens huvudyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Kurt Junttis m fl tilläggsyrkande rörande § 23
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Christna Snell Lumios m fl tilläggsyrkande
rörande § 26 under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Justerades sign
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Ordföranden ställer därefter Christina Snell Lumios m fl tilläggsyrkande
rörande § 35 under proposition och finner att komunfullmäktige beslutar att
avslå tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer till sist Christina Snell Lumios m fl tilläggsyrkande rörande
§ 37 under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Votering
Votering begärs och verkställs rörande lydelsen i § 37.
Den som yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar i enlighet med Christina
Snell Lumios m fl yrkande röstar nej.
Röstningen utfaller med 19 ja röster och 10 nej röster. Hur var och en röstat
framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att kommunfullmäktiges arbetsordning
vad gäller § 37 fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ajournering
Kommunfullmäktige mötet ajourneras mellan 12.00 – 13.00.
Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunledningsförvaltningen 2012-08-15
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige
Ks § 125/12
______
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Val av nya ledamöter i kultur- och fritidsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Ordinarie ledamöter
Eva Juntti Berggren (s)
Rune Westerberg (s)
Karl-Erik Harnesk (s)
Margareta Wedestig (s)
Johny Kron (v)
Aila Jaako Hallqvist (c )
Magnus Brännvall (m)
Ersättare
Bengt Larsson (s)
Ove Kohkoinen (s)
Mariann Kenttämaa (s)
Leif Taavola (s)
Jörgen Ekersund (öfa)
Nils Ström (c )
Anders Wälivaara (kd)
Ordförande
Eva Juntti Berggren (s)
Vice ordförande
Rune Westerberg (s)
Yrkanden
Kurt Juntti (ns) yrkar att Emma Jensen (ns) väljs som ordinarie ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
Ulf Hannu (c) yrkar att kommunfullmäktige tillämpar proportionella val.
Ordföranden meddelar att Kurt Junttis yrkande därför skall avslås.
Ajournering
Kommunfullmäktige mötet ajourneras mellan 13.15-13.20.
______
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Kf § 74
Val av ny ledamot i socialnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Åke Rundgren (s) väljs som ordinarie ledamot i socialnämnden t o m 2014-1231.
Mårten Savilahti (s) väljs som ersättare i socialnämnden efter Åke Rundgren
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Monika Krypsjö har avsagt sitt uppdrag som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har 2012-05-14, § 50 godkänt avsägelsen och beslutat att
ny ledamot utses vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Uppsägning från Monika Krypsjö
______
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Val av ersättare i socialnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Kjell Wedestig (s) väljs som ersättare i socialnämnden t o m 2014-21-31.
Ärendebeskrivning
Frida Lindberg (s) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige har 2012-05-14, § 49 godkänt avsägelsen och beslutat att
ny ersättare utses vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Uppsägning från Frida Lindberg
______
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Godkännande av uppsägning samt val av ny vice ordförande i
kommunfullmäktige t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Gudrun Krons avsägelse godkänns.
Inga Savilahti Häggbo (s) väljs som ny vice ordförande i kommunfullmäktige
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Gudrun Kron (s) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige skall utse ny vice ordförande t o m
2014-12-31.
______
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Godkännande av uppsägning samt val av ledamot i socialnämnden t o m
2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Gudrun Krons avsägelse godkänns.
Elisabeth Kerttu (s) väljs som ledamot i socialnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Gudrun Kron (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i socialnämnden t o m 2014-12-31.
______
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Godkännande av uppsägning samt val av ledamot i beredningsgruppen
för Revisionsanslag t o m 2014-10-31
Kommunfullmäktiges beslut
Gudrun Krons avsägelse godkänns.
Inga Savilahti Häggbo (s) väljs som ledamot i beredningsgruppen för
revisionsanslag t o m 2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Gudrun Kron (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i beredningsgruppen
för revisionsanslag. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i
beredningsgruppen för revisionsanslag t o m 2014-10-31.
______
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Godkännande av uppsägning samt val av ersättare som
bolagsstämmoombud i Övertorneå Värmeverk t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Gudrun Krons avsägelse godkänns.
Inga Savilahti Häggbo (s) väljs som ersättare för bolagsstämmoombud t o m
2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Gudrun Kron (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare som
bolagsstämmoombud i Övertorneå Värmeverk AB. Kommunfullmäktige skall
utse ny ersättare som bolagsstämmoombud i Övertorneå Värmeverk AB t o m
2014-12-31.
______
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – handläggning av
motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Christina Snell Lumio (v) till kommunstyrelsens
ordförande Roland Kemppainen (s) får ställas.
Enligt kommunallagen 5:33 bör en motion vara slutgiltigt handlagd inom ett år
från det motionen har väckts, dvs antagits för beredning. Trots kommunallagens skrivning har kommunfullmäktige delgivits icke slutligt handlagda
motioner av betydligt högre åldre. Vänsterpartiet vill ställa denna fråga om
förhalning av motionshandläggning kan tänkas sanktioneras av någon
skrivning i kf:s arbetsordning, KL 5:64.
Vänsterpartiet Övertorneå anser det vara av väsentligt allmänintresse att
motioners handläggning sker enligt gällande regelverk.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Mitt svar till Christina, du har helt rätt, enligt 5 kap 33§ kommunallagen bör
en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut med anledning av
en inlämnad motion vid ett sammanträde som hålls inom ett år från det att
motionen inlämnats. Jag har tidigare under året uppmärksammat
kommunchefen om detta problem och han har tagit upp frågan vid ledningsgruppens två senaste sammanträden. Inriktningen är att till nästkommande
kommunfullmäktigesammanträde redovisa de motioner och medborgarförslag
vilkas beredning ej ännu slutförts och därvid fatta beslut om motionerna skall
avskrivas eller bli föremål för fortsatt beredning.
Nu har vakanserna vid förvaltningsorganisationen tillsatts och att vi
långsiktigt också kommer att kunna uppfylla kommunallagens intentioner om
att motionerna skall vara handlagda inom gällande tidsram.
I debatten deltar Roland Kemppainen (s), Christina Snell Lumio (v), Kurt
Juntti (ns), Tomas Kerttu (s), Johny Kron (v).
Beslutsunderlag
Interpellation från Christina Snell Lumio (v)
______
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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - förbättrat
näringslivsklimat
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Christina Snell Lumio (v) till kommunstyrelsens
ordförande Roland Kemppainen (s) får ställas.
Företrädare för Vänsterpartiet Övertorneå har vid olika tillfällen under
innevarande mandatperiod vid kontakter med företagare inom olika
verksamhetsområden, service, mekanik, verkstadsteknik och hantverk mm
uppfattat förfrågan och önskemål om förbättrad och utvecklad kommunikation
mellan kommunens näringslivs/tillväxtenhet och kommunens verksamma
företagare.
Vänsterpartiet Övertorneå vill med denna interpellation väcka en bredare
allmän debatt i detta ärende. Hur får vi en förbättrad kommunikation mellan
kommunen och företagarna ?
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Jag och Näringlivschefen har påbörjat redan förra året en aktiv
kommunikation/dialog med näringslivet bla genom direkta besök eller
möjlighet för företagare att boka tid med oss för dialog. Vi har även bjudit in
ks au som är direkt ansvariga för näringslivsfrågor via Tillväxtenheten till
olika tillställningar med företagare med varierad gensvar. Arbetet med
företagskontakter är en stor och viktig uppgift för alla politiker som har
ledande positioner. Vi kan konstatera att om vi studerar Svenskt Näringslivs
enkät och efterföljande ranking så finns det 12 frågor som ställs till
Övertorneås företag och kommunfullmäktige ledamöter sedan ca 20 år
tillbaka i tiden. Den rankingen kompletteras med statistik från SCB.
När det gäller de 12 enkätfrågorna så berör de följande områden
Service till företagen från kommunens tjänstemän och politiker, här kan
räknas allt som våra 500 anställda gör och inte gör
Tillämpning av lagar och regler är nästa fråga, ex här kan vara tillämpning
av alkohollagstiftning, miljö och bygglagstiftning, hur man tolkar
kommunallagens paragrafer om att ”gynna någon enskild” osv
Konkurrens med företag; här kommer våra upphandlingsfrågor in i bilden.
Jag kan väl erkänna att upphandlingsfrågorna inte varit vår bästa gren. Vi har
dock bjudit in företagen flera gånger till information och en gång till
utbildning om hur detta fungerar i en kommun. Vi har också för avsikt att
lägga alla kommande förfrågningar ut på vår
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hemsida i god tid innan anbuden skall börja gälla. Här finns
förbättringspotential
Tillgång till kompetens; vi vet att flera av våra företag har problem att få tag
på rätt arbetskraft; detta har vi påtalat ett otal gånger till vår AF ledning. Vi
har också tagit initiativ till att ändra arbetsmarknadspolitikens tillämpning
lokalt i Övertorneå. Frågan har av kommunstyrelsen lyfts till
Kommunförbundet.
Vägnät, tåg och flyg; här finns ett irritationsmoment på eftersatt underhåll av
vägar till och från Övertorneå. Närheten till flyg kan accepteras. Tågtrafik
kommer att förbättras när Haparanda banan tas i drift.
Tele- och it nät; de brister som finns framförallt i centralorten kan och ska
åtgärdas under denna mandatperiod. Alla som vill skall ha tillgång till reellt
bredband. ADSL räcker ej.
Attityder; Här kan vi konstatera att vi pratar mycket om varandra men inte
med varandra. Någon konstaterade att det är vårt klena självförtroende som
gör att vi söker en svagare medmänniska att gnälla på och om.
Under hösten kommer aktiviteter genomföras som har med attityder och
samverkan att göra. Bla skulle jag vilja ha en föreläsning i fullmäktige samt
en debatt i frågan. Allt börjar ju ändock i vår egen inställning och uppfattning
om våra medmänniskor . Tillväxtenheten skall jobba och jobbar med
samverkan med alla företagsorganistioner i vår kommun .
Skolans och förskolans roll är också viktig.
Bemötande och värdskap har med ämnet att göra. Här finns en hel del att göra
och därför tagit med detta i våra visioner och mål.
En annan sektor som jag stött på när jag besökt företagare under detta år är
att man unisont tycker att vi måste röja och rensa sly och skog så att vår
vackra kommun och Torneälven syns. Här vidtar vi redan åtgärder och de
måste fortsätta framöver.
Här finns också utrymme för andra fastighets ägare att göra egna insatser.
När det gäller samma Svenskt Näringslivs ranking så är vår kommun på 63
plats när det gäller företagande i riket. En mycket bra placering. I attityd
mätningen ligger vi i snitt på 280 plats av Sveriges 290 kommuner.
Tydlighet, långsiktighet; I den politiska världen så gäller oftast fyra
årsperioder. Vi måste också vara tydliga med varandra om vilken roll och
uppgift en kommun har.
Många gånger så finns det en uppfattning att jag som kommunalråd kan rent
diktatorisk göra saker. Så är ju inte fallet. Jag är en av 11 ledamöter i
kommunstyrelsen. Här behöver vi förbättra vår information/ kommunikation
till våra medborgare. Jag kommer att initiera detta i samråd med berörda
tjänstemän.
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Jag har också erbjudit företagsorganisationerna ett forum för diskussion samt
att de om de så önskar kan få bli remissinstans till kommunala frågor genom
en företagarråd alt företagarlots. Sammanfattningsvis hoppas jag att vi
politiker framför allt ks au kan förbättra den interna och externa dialogen och
kommunikationen med våra företag och medborgare allt för att vårt samhälle
skall vara och förbli en attraktiv ort att bo och verka i.
I debatten deltar Roland Kemppainen (s), Christina Snell Lumio (v), Ulf Hannu
(c), Linda Ylivainio (c), Per-Erik Muskos (s), Ulf Zakariasson (öfa), Johny
Kron (v), Tomas Vedestig (s), Kurt Juntti (ns)
Beslutsunderlag
Interpellation från Christina Snell Lumio (v)
______
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Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats:
1. Vänsterpartiet – ett Ragnar Lassinantti institut för regional utveckling
2. Östen Lejon (c ) – upprustning av vägen Svanstein – Rantajärvi samt
byvägen i Svanstein
______
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Inlämnade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats:
1. Thomas Norberg och Anna Andersson – kommunen arbetar för att bli
en fairtrade kommun
2. Anders Ekersund – bekämpa mygginvasionen med besprutning
3. Thomas Norberg – framtagande och uppsättning av informationsTavla om kommunen
4. Thomas Norberg – inrätta en hälsans stig runt Särkijärvi
5. Thomas Norberg – uppsättning av skylt vid infarten till Orjasjärvi
återvinningsstation
6. Thomas Norberg – förbättring av promenad och joggingspåren på
Isovaara
7. Thomas Norberg – inrätta en kulturstig/slinga i Övertorneå
8. Anna Andersson, Thomas Norberg, Siv Härkönen, Börje Rytiniemi och
Ann-Sofi Taavo – kommunen tar ett helhetsgrepp över kommunens
besöksmål
______
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Besvarande av enkla frågor
Enkla frågor anses besvarade med följande svar.
Personalutskottets ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) börjar med att besvara
Per-Erik Muskos (s) fråga ang nyanställningar i kommunen och konstaterar att
14 nya tillsvidare anställningar och 6 vikarier är tillsatta i kommunen. Översyn
av samtliga tjänster inom socialförvaltningens verksamhetsområde är gjord.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Östen Lejon (c ) att
anledningen till att det införts 3 semesterperioder inom vård och omsorg är att
det har varit brist på vikarier.
Roland Kemppainen (s) svarar Östen Lejon (c) om återvinningsstationen i
Övertorneå att en ny placering vid industriområdet är aktuellt. Kemppainen
svarar även Ulf Zakariasson (öfa) på frågan om återvinningsstationerna i
byarna att tekniska enheten ser över alternativa lösningar.
Roland Kemppainen (s) besvarar därefter Auli Andersson (c) på frågan om det
dåliga mobilnätet i kommunen att kommunen arbetar aktivt med att lösa
problemet. Han konstaterar att mobilnätet är under all kritik och vid kontakter
med IT Norrbottten har det framkommit att mobilnätet för närvarande är
överbelastat.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bente Åkerholm (s) besvarar Kurt
Junttis ställda fråga om saneringen vid järnvägen och f d lokstallarna att
sanering och återställning planeras.
På Junttis fråga om Tingshusvägen som huvudled svarar Åkerholm att
Tingshusvägen är och förblir huvudled enligt tidigare beslut i miljö- och
byggnadsnämnden. Ärendet aktualiserades 2010 då skyltarna sattes upp
eftersom trafikföreskrifterna ej gäller om skyltar ej finns. Vad gäller
skyltningen av Tingshusvägen genom Turovaara ligger ärendet för närvarande
hos Länsstyrelsen.
Åkerholms (s) svarar därefter Kurt Juntti (ns) om frågan om detaljplan för
Turovaara att kommunstyrelsen tagit beslut i frågan och att det ej skall omfatta
Turovaara 1:149 och 1:150.
Roland Kemppainen (s) svarar Kurt Juntti följande
-
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vad avser hjälpmedelsverksamheten i kommun att vid
bostadsanpassning tillhandhåller kommunen ej hjälpmedel, bidrag ges
endast för fasta bostadsfunktioner. Reglemente saknas för närvarande.
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-

-

-

Luppioberget – 2 arkitekter har ritat förslag på nybyggnad. 1 av
förslagen jobbar kommunstyrelsen vidare med och har sökt
byggnadslov för denna. Preliminär kostnadsberäkning finns och en
budget på 3,5 Mkr.
Vägbankarna som stänger flödet i älvgrenarna mot Haapakylänsaari och
Vähäsaari – ärendet är överklagat och processen pågår
Matarengivägsprojektet – informationsmöten har hållits på Folket hus,
information i Övertorneå Nytt, kommunens hemsida, trafikverkets
hemsida. Utsmyckningen av rondellen handläggs av Trafikverket. En
modell på glasskulptur har tagit fram av Sweden Cristal som är enligt
kommunvapnets färger.
Utredning pågår om kostförsörjningen, redovisning i kommunstyrelsen
den 22 oktober 2012
Långsiktig planering har påbörjats tidigare vad gäller vägunderhåll,
Trafikverket medverkar, bra strategi för akuta och planerade åtgärder
Inventering är gjord i kommunens fastigheter, fastigheterna underhålls
löpande
Stängslet vid jägmästarparken skall tas ner innan vintern
Försäljningen av Matarengi 28:4 till SLP, ärendet ligger hos
förvaltningsrätten, beslut väntas inom kort

Roland Kemppainen (s) svarar därefter på Zakariassons fråga om vattenskadan
på isladan att tekniska enheten skall åtgärda detta omgående.
Kemppainen svarar Johny Kron (v) på hans fråga om uppdragsersättning till
Folkets hus att ärendet skall behandlas i budgetberedningen.
Roland Kemppainen (s) svarar på Tomas Kerttus (s) fråga om Ragnar
Lassinantti institut att en projektplan är inlämnad till Länsstyrelsen. Samverkan
sker med kultur- och fritidsnämnden och Tornedalens folkhögskola. Tidsplan
2013-2015.
Eva Juntti Berggren (s) svarar på Henrik Luttus (m) fråga om vattenskadan på
isladan att detta skall åtgärdas snarast och omklädningsrum får ordnas i andra
lokaler under tiden.
Vad gäller vaktmästerifunktionen på idrottsplatsen svarar Juntti Berggren (s)
att beslut inte är taget ännu, förhandlingar pågår.
Eva Juntti Berggren (s) svarar Henrik Luttu (m) om bussresorna till Frippes för
ungdomarna på fredag kvällar att det är gratis för samtliga ungdomar.
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Roland Kemppainen (s) besvarar till sist frågan från Henrik Luttu (m) om
gång- och cykelvägen mot Finland och meddelar att avsikten är att den skall
förlängas till f d tullen.
Vad gäller frågan från Christina Snell Lumio (v) om nedskräpning av
bostadsområde i Turovaara besvaras den vid kommunfullmäktiges
nästkommande sammanträde 2012-11-05.
______
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Delgivningar
a) Länsstyrelsens protokoll 2012-07-03 – inspektion av Överförmyndaren
i Övertorneå kommun
b) Miljö- och byggnadsnämnden – lagakraftbevis detaljplan för Pello 5:2
del av och Pello 5:79
c) Sammanställning av ej slutligt handlagda motioner
d) Befolkningsstatistik per 2012-09-03
e) Skrivelse med namninsamling om personalbemanningen inom vård och
omsorg i Övertorneå kommun
______
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Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Christina 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. Helena Haapaniemi (kd)
11. Roland Kemppainen (s)
12. Inga Savilahti Häggbo (s)
13. Britt-Mari Ödalen (s)
14. Bente Åkerholm(s)
15. Tomas Kerttu (s)
16. Bengt Larsson (s)
17. Hans Palo (s)
18. Eva Juntti Berggren (s)
19 Johan Kummu (s)
20. Elisabeth Holmgren (s)
21 Per-Erik Muskos (s)
22. Britt-Mari Honkamaa (s)
23 Tage Töyrä (s)
24. Daniel Toolanen (s)
25. Tomas Vedestig (s)
26 Johny Kron (v)
27. Knut Omark (ns)
28. Kurt Juntti (ns)
29. Ulf Zakariasson (öfa)
30. Bertil Alanentalo (v)
31. Ove Emanuelsson (v)
Summa:
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