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sid 1

Kf § 1
Enkla frågor
Följande enkla frågor får ställas.
Kurt Juntti (ns) börjar med att ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande
ang kallelse/inbjudan till ekonomikonferensen i mars på Quality Hotel i Luleå.
Juntti undrar vem som upprättat sändlistan, vilka kriterier som gäller för val av
deltagare och val av ort för konferensen.
Juntti ställer därefter följande frågor till kommunstyrelsens ordförande;
-

kostutredningen
utbyggnaden av bredbandsnätet
kostnadsbedömning, konsulter, tidplan mm för nybyggnation på
Luppioberget
returemballageinsamlingen – belysning, kostnadsbedömning, tidplan
skolan i Övertorneå – hissanläggning, lekplats, kostnadsberäkning,
konsulter, tidsplan
mammografin – om ärendet har aktualiserats med NLL om
mammografibussen kan stanna upp i Övertorneå
Matarengivägsprojektet
Träffpunkt Övertorneå – inlämnad motion 2011, vem handlägger
motionen

Tomas Kerttu (s) ställer en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande ang en tidigare inlämnad motion som bifallits av kommunfullmäktige ang minnesmärke över järnvägsepoken. Kerttu undrar varför motionen
inte verkställts av kultur – och fritidsnämnden.
Ulf Zakariasson (öfa) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande.
-

-

fastighetsskötseln i kommunen, om nuvarande organisation är billigare
än den var tidigare i kommunens egen regi, om felanmälningar fungerar
mm
serveringsbyggnaden på Luppioberget – om det är möjligt att den skall
vara i drift sommaren 2013
arbetsgruppen för Matarengivägsprojektet

Ulf Zakariasson (öfa) ställer även frågor till kultur- och fritidsnämndens
ordförande om utredningen om bowlinghallen är färdig samt rekryteringen av
vaktmästare till idrottsplatsen.
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Kf § 1
Kurt Juntti (ns), Knut Omark (ns) och Henrik Luttu (m) frågar
kommunstyrelsens ordförande vem som ansvarar för anbudsunderlaget
gällande Kattilakoski.
Ulf Hannu (c) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om han
är beredd att ta alla upphandlingar för godkännande till kommunstyrelsens
arbetsutskott innan förfrågan går ut.
Nils Ström (c) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
-

kommunens ansvar när Pite energi tog över elavtalen
information från energirådgivaren saknades
om kommunen upplät lokaler när Pite energi hade information

Kurt Juntti ställer en fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande om
det framkommit något nytt i ärendet om att få Tingshusvägen genom
Turovaara klassad som huvudled.
Kurt Juntti frågar till sist om beslutet att flytta Lingonets daghem till
Ruskolabacken om det inte är ett billigare alternativ att bygga nytt och om det
finns alternativa placeringar för bowlinghallen, någon konsult anlitad ?
______
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Kf § 2
Motion – ett Ragnar Lassinantti institut för regional utveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen kan anses vara besvarad då ärendet med ett Ragnar Lassinantti
institut redan initierats av kommunen i samverkan med tillväxtenheten och
Tornedalens Folkhögskola och en projektplan om detta inlämnats till
Länsstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Föreligger en motion från Vänsterpartiet om att kommunen ska genomföra en
förstudie för införandet av ett Lassinantti institut och att kommunen
uppmärksammar 100 års jubileet 2015 på ett lämpligt sätt.
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet 2012-07-25
Beslut från kfn 2012-11-29, § 62
Au § 8/13
Ks § 2/13
______
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Kf § 3
Medborgarförslag – förbättring av promenad – och jogging-spåren på
Isovaara
Kommunfullmäktiges beslut
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att åtgärda förslagen enligt inlämnat
medborgarförslag.
Medborgarförslaget bifalls.
Ärendebeskrivning
Föreligger ett medborgarförslag från Thomas Norberg 2012-08-01 om att
motionsspåren på Isovaara förbättras genom bland annat att spårmarkeringar
ses över, en spårkarta sätts upp och leder och spår röjs och underhålls.
Kultur- och fritidsnämnden har ställt sig positiv till förslagets intentioner.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslut från kfn 2012-11-29, § 65
Au § 9/13
Ks § 3/13
______
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Medborgarförslag – inrätta en kulturstig/slinga i Övertorneå
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget prövas i 2014 års budget.
Ärendebeskrivning
Föreligger ett medborgarförslag från Thomas Norberg 2012-08-04 om att
kulturstig/slinga anordnas på befintliga stråk och gångstigar i centralorten.
Längs med slingan skulle väderbeständiga informationstavlor placeras som
berättar om flottningsepoken, järnvägen, beredskapstiden etc.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Beslut från kfn 2012-11-29, § 63
Au § 10/13
Ks § 4/13
______
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Medborgarförslag – inrätta en Hälsans stig runt Särkijärvi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till att föreslagna åtgärder i
medborgarförslaget planeras att utföras under sommaren 2014.
Ärendebeskrivning
Föreligger medborgarförslag från Thomas Norberg 2012-08-01 om att på den
befintliga gångvägen och ekoparksstigen runt Särkijärvi placerar ut fler bänkar,
sopkorgar, hundlatriner, informationstavlor, kilometermarkering etc. Man ska
också anpassa grillplatser, broövergångar och dylikt för personer med
funktionsnedsättningar. Allt för att bidra till en hälsosammare livsstil hos
befolkningen och tillgängliggöra den vackra omgivningen för alla.
Beslutsunderlag
Medborgaförslag
Beslut från kfn 2012-11-29, § 64
Au § 11/13
Ks § 5/13
______
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Motion – införande av E-faktura i kommunal verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
Övertorneå kommun inför kund och leverantörs e-faktura hantering i
kommunen. Införandet införs som ett investeringsprojekt med 65 000 kronor
som projektmedel.
Ärendebeskrivning
Östen Lejon (c) föreslår i en motion att kommunfullmäktige inför e-faktura
som kommunal service till medborgarna samt en översyn av det administrativa
arbetet som konsekvens av införandet.
Enligt motionären föreslås att kommunen skall införa system för elektronisk
kund faktura hantering. Kommunledningskontoret har efter utredning
konstaterat att införande av e-faktura bör omfatta både kund och leverantörs efaktura. I dag beräknar kommunledningskontoret att cirka 30-40 procent av alla
kund- och leverantörsfakturor kommer att övergå från papper till e-faktura
hantering.
Denna siffra torde framöver komma att öka.
Beslutsunderlag
Motion från Östen Lejon (c)
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2012-11-29
Au § 12/13
Ks § 6/13
______
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Motion – inrättande av dagcenter för seniorer
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls då det finns behov att tillskapa trygghetsboende och
dagverksamhet för äldre. Dagverksamheten för äldre inryms i
gemensamhetslokaler för trygghetsboendet.
Ärendebeskrivning
Tomas Mörtberg (c) har inlämnat en motion om inrättande av dagcenter för
seniorer i centralorten och i några av kommunens övriga byar. Socialnämnden
har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda motionen vidare kring
aktivitetscenter för seniorer samt struktur och behov av anpassade bostäder för
äldre.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) yrkar att motionen bifalls med tillägget att socialnämnden
får i uppdrag att utreda möjligheten att starta socialt företagande samt att
dagcenterverksamheten även omfattar byarna.
Kurt Juntti (ns) yrkar att motionen återremitteras med det av Mörtberg
föreslagna tillägget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller Junttis yrkande.
Beslutsunderlag
Motion från Tomas Mörtberg 2010-12-06
Beslut från kf 2011-05-09, § 36
Beslut från socialnämnd 2012-11-14, § 184
Au § 14/13
Ks § 7/13
______
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Kf § 8
Begäran om utökad budgetram – bemanning LSS-boende
Kommunfullmäktiges beslut
Ansökan avslås då avsatta medel i budget avsåg startande av nytt LSS boende
enligt kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat 2012-11-14, § 182 att ansöka om utökad
budgetram med 3.000.000 kr utöver den fastställda driftsbudgeten för 2013.
Den begärda utökningen avser utökad personalbemanning inom
handikappomsorgens LSS-boende.
Beslutsunderlag
Beslut från socialnämnden 2012-11-14, § 182
Au § 13/13
Ks § 10/13
______
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Kf § 9
Kommunala informationsansvaret för ungdomar (16-20 år) som inte
studerar eller arbetar
Kommunfullmäktiges beslut
Arbetsmarknadsenheten utses som samordningsansvarig när det gäller det
kommunala informationsansvaret för ungdomar upp till 20 år.
Arbetsmarknadsenheten får även i uppdrag att upprätta en plan för
verksamheten i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen samt
socialförvaltningen.
Ärendebeskrivning
Enligt 29 kap 9 § skollagen (2010:800) är kommunerna skyldiga att löpande
hålla sig informerade om hur de ungdomar i kommunen som har fullgjort sin
skolplikt, men som inte har fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda
dem lämpliga individuella åtgärder. Skyldigheten gäller för ungdomar som inte
genomför eller har fullföljt nationella program i gymnasieskola, nationella eller
specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
Informationsansvaret är sektorsövergripande och omfattar den kommunala
barn- och utbildningsförvaltningen samt individ och familjeomsorgen och
försäkringskassan. I praktiken handlar det om samverkan mellan kommunen,
myndigheter, företag och andra aktörer i syfte att finna en lämplig åtgärd.
Beslutsunderlag
Beslut från bun 2012-12-11, § 91
Au § 6/13
Ks § 13/13
______
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Kf § 10
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om investeringar under
2013
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Kurt Juntti (ns) och Knut Omark (ns) till
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) får ställas.
Vid Kf 2012-11-05 ”förnekades” vi att diskutera och prioritera för investeringar
under 2013. I budgeten 2013 på sidorna 25-27 noterades klumpsummor enligt:
Kommunstyrelsen
- Fastigheter
5 000 000:(Ca 10 projekt räknas upp bl.a. nyanläggning av bowlinghall)
- Gator
2 000 000:(Asfaltering av Tingshusvägen, Envägen, och gcv:ar)
- Park och turism
2 000 000:(Luppioberget och andra parkprojekt)
- Vatten och avlopp
2 800 000:(Här nämns åtgärder i 12 byar samt rivning av gamla va-verk)
- Övrigt under kommunstyrelsen
varav nytt fordon till räddningstjänsten
4 000 000:bredband
1 000 000:Övrigt Ks – Inventarier
100 000:Markförvärv
100 000:Hemsidan
200 000:Datasystem
400 000:Skurmaskiner
200 000:- 1 000 000:- 6 000 000:17 800 000
Barn och utbildningsnämnden
1 700 000:(Inventarier i skolor och daghem samt fortsatta satsningar i IKT)
2 000 000:Kultur och fritidsnämnden
(Ny spår- och pistmaskin samt upprustning av Ötå idrottsplats)
Socialnämnden
.
500 000:(Inventarier)
Summa investeringar:

22 000 000:-

Frågor:
Nu måste vi veta vad som föregått denna s.k. budgetering / önskelista i form av
program, skisser, priskontroller, kostnadsbedömningar / beräkningar alternativa
lösningar, vilka projekt är påbörjade under 2012 eller tidigare och hur fördelar sig
kostnaderna över åren, tidplan för respektive projekt övriga kriterier för
prioriteringsarbetet. har konsulter anlitats och till vad, vilka beslut om önskade
investeringar föreligger i olika styrelser och nämnder, överväganden och avgöranden
om val mellan investering och drift, hur påverkas framtida driftkostnad för
verksamheten då investeringen färdigställts + eller – i driften sett över ett antal år. Ks
skall i varje enskilt projekt besluta om igångsättning.
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Kf § 10 forts
Vi har uppfattat att kommunen nu väljer att låta en konsult hålla i
översiktsplaneringen i.st.f. att upprätta densamma i förvaltningen. Vem har beslutat
och till vilken kostnad? Är detta inte en investering?

Enligt den tidigare arbetsmodellen från 2005, som också är en tolkning av Kl:s
krav på Kf:s roll att stå för budgeten, skulle gett svar på dessa frågor innan
budgeten antogs.
Vår förhoppning är att samtliga frågor besvaras/diskuteras för varje projekt
som skall utföras eller påbörjas under 2013.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Kurt Juntti (ns) har i en interpellation hävdat att kommunfullmäktige förnekats
diskutera och prioritera investeringar under 2013.
En av de grundläggande demokratiska spelreglerna som vi alla som är
representerade här i kommunfullmäktige har att respektera, är givetvis att vi
följer de beslut som kommunfullmäktige fattat.
Den arbetsmodell som du redovisar från 2005 tillhör en förgången tid. Jag
trodde att du var uppdaterad i de förändringar vi beslutat om.
Kurt, du satt med i kommunfullmäktige 2011-11-07 § 75 då
kommunfullmäktige fastställde nya riktlinjer för investeringar i Övertorneå
kommun. Du var den enda ledamoten som reserverade sig mot beslutet.
Frågan gick t o m till votering. Om du inte kommer ihåg så låt mig hjälpa dig
att minnas. Röstsiffrorna i kommunfullmäktige för att anta riktlinjerna var 28
för, och en röst (din) emot. Så Kurt, trots din reservation mot beslutet så gäller
kommunfullmäktiges beslut rörande riktlinjer för investeringar i kommunen.
Och om du inte kommer ihåg, kan jag fortsätta påminna dig om vad det var
som kommunfullmäktige beslutade om. Kommunens totala investeringsplan
ska vara baserad på en investeringsram där kommunstyrelsen erhåller
investeringsramar i samband med att kommunfullmäktige fastställer budget för
det kommande verksamhetsåret, med tillhörande planeringsår. Av beslutet
framgår också att kommunstyrelsen skall erhålla investeringsramar för
respektive verksamhetsområde. Så har också skett. Fullmäktige har angett
investeringsramar för fastigheter, gator och va, park och turism.
Inom kommunstyrelsen är det tekniska enheten som ansvarar för
investeringsbudgeteringen och har samtidigt en samordnande roll mot
nämnder och verksamheter beträffande verksamhetslokaler.
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Kf § 10 forts
Jag räknar med att Investeringsplanen för 2013 inlämnas till kommunstyrelsen
för beslut under mars månad. Jag utgår ifrån att det beslutsunderlag som då
inkommer från tekniska enheten är genomarbetat, och att vi då får ett
beslutsunderlag som tydligt visar investeringsprojektet och dess beskrivning,
kategori, status och prioritet, motiv till investeringen, investeringsbelopp,
bedömning av kalkylens noggrannhet, årlig effekt avseende kostnader och
intäkter, eventuella engångseffekter, konsekvensbeskrivning för såväl
genomförd som utebliven investering. Allt i enlighet med de riktlinjer som
kommunfullmäktige antagit.
När investeringsplanen kommer från tekniska enheten är det en offentlig
handling, som du eller någon annan som är intresserad har rätt att få ta del av.
Att gå in i detaljer tänker inte jag göra utan ta kontakt med tekniska och
ekonomi enheten så får du detaljer eller så väntar du på årsredovisningen där
det framgår vilka investeringar som gjorda.
Det investeringar 2013 som redan är godkända är följande
Ny pist- och spårmaskin
1.000.000 kr
Utrustning till, markarbeten kring och
belysning av området vid IP, skateyta och tennisbanor. 800.000 kr
Inventarier till bibliotek mm
200.000 kr
Inventarier till kommunal verksamhet
100.000 kr
Markförvärv och exploateringsåtgärder
100.000 kr
Kommunens hemsida
200.000 kr
Datasystem
400.000 kr
Infrastruktur bredband, medfinansiering
1 000.000 kr
Ny släckbil/räddningsbil
4.000.000 kr
Nya skurmaskiner
200.000 kr
Kurt, så här är det, mot bakgrund av att kommunfullmäktiges numera enbart
beslutar om investeringsramar kommer därför varje enskilt investeringsprojekt
inte att diskuteras eller föredras i kommunfullmäktige.
I din interpellation hittade jag dock en sak som du har helt rätt i, för samtliga
investeringsprojekt som kommer att genomföras krävs kommunstyrelsens
godkännande för projekteringstillstånd.
Med nuvarande beslut, är det fortfarande kommunfullmäktige som beslutar om
framtida investeringsramar i samband med att kommunfullmäktige fastställer
budgeten för planeringsperioden. Men det är kommunstyrelsen som beslutar
om vilka investeringsprojekt som skall genomföras inom de av
kommunfullmäktige antagna investeringsramarna. Kommunstyrelsen har också
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rätt att inom tilldelad investeringsram omdisponera medel inom angivna
verksamhetsramar.
I din interpellation berör du också att vi anlitat en konsult för
översiktsplanearbetet. Det stämmer. När kommunfullmäktige i slutet av förra
året fastställde driftramarna för kommunstyrelsen var det tydligt angivet i
kommunstyrelsens omvärldsanalys att den fysiska planeringen och
översiktsplanen var ett av kommunstyrelsen prioriterade områden. När
kommunstyrelsen internbudget för 2013 fastställdes avsattes 372 tkr för att
möjliggöra konsultinköp och anställning för översiktsplanearbetet.
Översiktsplanen beräknas kunna antas sommaren 2014.
I debatten deltar Kurt Juntti (ns), Roland Kemppainen (s), Ulf Hannu (c) och
Tomas Vedestig (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från Kurt Juntti och Knut Omark (ns).
______
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Kf § 11
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Golvet i A-hallen
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Henrik Lutt (m) till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) får ställas.
Golvet i A-hallen – För ett antal år sedan var det i allra högsta grad aktuellt
att golvet i sporthallen skulle bytas ut mot ett modernt trägolv. Detta för att det
nuvarande golvet hade stort slitage och det fanns behov av upprustning. Ett
modernt golv skulle även ge möjligheter till de elitlag som finns i länet att
spela i Övertorneå, då nuvarande golv inte är godkänt för elitspel. Finns det
planer på att rusta upp golvet i A-hallen ?
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Vi har fått ett förslag från Kultur- o fritidsnämnden där de ser att en
prioritering av golvbyte i A-hallen får högsta prioritet.
Det finns fem miljoner i investeringsbudgeten på fastighetssidan och det finns
äskanden och önskemål för över sex miljoner.
Tekniska håller på med prioritering och kostnadsberäkning på akuta och
planerade investeringar på fastighetssidan. Detta kommer att sammanställas
till Kommunstyrelsens möte under mars månad för beslut och prioritering.
I debatten deltar Henrik Luttu (m), Roland Kemppainen (s), och Tomas
Vedestig (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från Henrik Luttu (m)
______
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Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande om
investeringar under 2013
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Henrik Luttu (m) till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Eva Juntti Berggren (s) får ställas.
Det glädjer mig att se att nämnden fortsätter sin satsning inom ungdomsidrotten, dock ställer jag följande frågor.
I de investeringsäskande för 2013 från nämnden framkommer det att en y
pistmaskin (1 mkr) skall upphandlas. Vem kommer att vara ansvarig för att den
nya maskinen underhålls enligt leverantörens instruktion ? Vem är ansvarig
för att övriga maskiner inom nämndens verksamhet underhålls ?
Den ismaskin (1,2 mkr) som inhandlades till isladan och finns där till bruk för
de som kör is till anläggningen och dess brukare. Vem ansvarar för att
maskinen underhålls enligt leverantörens instruktion ?
Dessa frågor grundar sig givetvis i att jag tycker att det brister i den
nuvarande ordningen och finner det märkligt att ytterligare maskiner skall
ställas till allmänhetens förfogande trots att den nuvarande ordningen kan
upplevas som bristfällig.
Samt i investeringsäskanden 2013 finns det även planer på att färdigställa
idrottsplatsen för bland annat spjutkastning med placering bakom nuvarande
läktare. Har berörda parter (t ex SK Gränsen, skolan, idrottsförbund)
tillfrågats över placeringsalternativen ?
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från kulturoch fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s).
Drift och underhåll av maskinerna för underhåll av skidspår och is vid isladan
och idrottsplatsen har sedan stiftelsen isladan slutat sin verksamhet 2009 skötts
av en lönebidragsanställd vaktmästare via ett avtal med Övertorneå
Sportklubb. Efter halvårskiftet 2012 har inte Övertorneå Sportklubb längre
någon anställd för denna verksamhet och driftsavtalet har också sagts upp.
Trots försök att försöka hitta en motsvarande lösning med fortsatt driftsavtal
med någon av på platsen verksam förening har detta inte lyckats. I dag är läget
sådant att ismaskinen sköts av Övertorneå Hockeyförening med delvis anställd
personal men också en hel del med ideella krafter. Den befintliga pistmaskinen
används med hjälp av timanställd personal.
Justerades sign
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Kf § 12 forts
De frågor som Luttu ställer i sin interpellation är klart berättigade. Det har
investerats en hel del i området i form av maskiner, gräsplan mm. Jag delar
Luttus synpunkter i frågan att det måste finnas någon som har det yttersta
ansvaret för anläggningen samt skötsel och användning av maskiner. Då vi
inte lyckats lösa detta tillsammans med någon av de föreningar som finns i
området har vi inom nämndens område diskuterat en annan lösning.
Här måste helt enkelt till en lösning som är hållbar på lång sikt. Från nämnden
kommer vi att lyfta frågan på ekonomikonferensen. Vi kommer att yrka på att
det anställs en kommunal vaktmästare till detta. En möjlig lösning kan vara att
denna funktion delas med tekniska.
På lång sikt är det god ekonomi att ha en person som har daglig tillsyn av
lokalerna och som har kompetens när det gäller maskinunderhåll, skötsel mm.
När det gäller frågan kring färdigställande av idrottsplatsen och då specifikt
placering av spjutkastningen, har ansvarig tjänsteman haft kontakt med
skolans idrottslärare i frågan.
I debatten deltar Henrik Luttu (m), Kurt Juntti (ns) och Kurt Lampinen (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från Henrik Luttu (m)
______
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Besvarande av enkla frågor
Enkla frågor anses besvarade med följande svar.
Per-Erik Muskos (s) svarar på Kurt Junttis fråga om Tingshusvägen som
huvudled genom Turovaara att vägen ej kommer att bli huvudled genom
Turovaara.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen börjar med att besvara
Kurt Junttis ställda enkla frågor.

Justerades sign

-

Ekonomikonferensen – kommunledningsförvaltningen har skickat ut
inbjudan, kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande för respektive
nämnd, representanter från partierna är inbjudna.

-

Kostutredningen – kostchefen har fått i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars inkomma med förslag till
besparingar

-

Bredband – IT-gruppen har gjort en prioritering, önskemålen har
inlämnats till Länsstyrelsen, i första hand är det Turovaara och centrum
som är prioriterade, upphandlingar har inte påbörjats

-

Luppioberget – 3 konsulter har lämnat pris, delegerat till kommunstyrelsens ordförande att ta det billigaste, projektering pågår, beräknat
vara klart under 2013, kostnadsbedömning ca 3 Mkr. Kommunen har
bestridit en faktura från en entreprenör.

-

Återvinningsstationen – plank är uppsatt runt området, det är gjorts av
kommunens arbetsmarknadsenhet, belysningen är bristfällig. Föreligger
ett förslag från SKL att kommunerna skall ta över ansvaret. Man skall
även se över placeringen för återvinningsstationen.

-

Skolan Övertorneå - hissanläggning och lekplats med utescen
behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde 18 mars, skall vara klart
till sommaren

-

Mammografin – det är en landstingsfråga

-

Matarengivägsprojektet – tekniska enheten har ansvaret för projektet
och snöröjningen, Trafikverket har sagt nej till att omplacera/bygga
trottoaren på övre sidan norr om kyrkan.
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-

Träffpunkt Övertorneå – motionen handläggs av
kommunledningsförvaltningen, ärendet tas upp för behandling till våren

Roland Kemppainen besvarar därefter Ulf Zakariassons frågor.
-

kommunens fastighetsskötsel – vad gäller felanmälningar så fungerar
det ej tillfredsställande, det har varit merkostnader pga mer utfört jobb

-

vad avser serveringsbyggnaden på Luppioberget är förhoppningarna att
det ska vara klart till sommaren 2013, i annat fall under 2013

-

den lokala arbetsgruppen för Matarengivägsprojektet är inte aktiv idag

Roland Kemppainen besvarar därefter på Zakariasson fråga om bowlinghallen
att det föreligger 3 förslag, presentationen skall vara klar i februari och att det
finns en enkel kostnadsbedömning.
Vad gäller rekrytering av vaktmästare till idrottsplatsen är ärendet under
utredning.
Roland Kemppainen besvarar Kurt Junttis m fl fråga ang anbudsunderlag för
Kattilakoski att det handläggs av upphandlingsansvarige på kommunen.
Roland Kemppainen svarar därefter på Ulf Hannus fråga att han är positiv till
att anbudsunderlagen skall förts granskas av kommunstyrelsen arbetsutskott
innan förfrågningsunderlagen lämnas ut.
Roland Kemppainen svarar på Nils Ströms frågor om avtalen med Pite Energi
att det ej är kommunens ansvar. Informationen från Pite Energi har hållits på
Nordkalottens kultur- och forskningscentrum, NKFC.
Roland Kemppainen besvarar till sist Kurt Junttis ställda fråga om flytt av
Lingonets daghem till Ruskolabacken att tekniska enheten utreder ärendet för
närvarande och att han är övertygad om att det blir ekonomiskt fördelaktigare
att flytta daghemmet till Ruskolabacken än att bygga nytt.
Vad gäller bowlinghallen så finns det två kommunala alternativ och ett privat
alternativ som presenterats. En konsultfirma är anlitad, Tirsen & Aili.
Vad gäller Tomas Kerttus ställda enkla fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande ang handläggningen av motionen om minnesmärke över
järnvägsepoken besvaras den vid nästa kommunfullmäktige möte i maj 2013.
______
Justerades sign
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Inlämnande av anbud Ekfors Kraft
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen får i uppdrag att inlämna ett indikativt bud för förvärv av
Ekfors Kraft.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen (s) yrkar att kommunfullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsen att inlämna ett indikativt bud för förvärv av Ekfors Kraft.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
______
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Delgivningar
a) Befolkningsstatistik
b) Länsstyrelsens beslut 2012-12-21 – Uppföljning av inspektion över
Överförmyndaren i Övertorneå kommun
c) Länsstyrelsens protokoll 2012-12-19 – ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige efter Annika Keisu Lampinen
______
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Kommunfullmäktige 2013-02-25
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Henrik Luttu (m)
4. Håkan Sandqvist (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
9 Östen Lejon (c)
10. Åsa Alanentalo (kd)
11. Roland Kemppainen (s)
12. Tomas Vedestig (s)
13. Kurt Lampinen (s)
14. Tomas Kerttu (s)
15. Elisabeth Holmgren (s)
16. Hans Palo (s)
17. Johan Norberg (s)
18. Johan Kummu (s)
19 Daniel Toolanen (s)
20. Marina Danhall (s)
21 Britt-Marie Ödalen (s)
22. Magnus Pettersson (s)
23 Tage Töyrä (s)
24. Britt-Marie Honkamaa (s)
25. Birger Isaksson (v)
26. Bertil Alanentalo (v)
27. Johny Kron (v)
28. Knut Omark (ns)
29 Kurt Juntti (ns)
30. Ulf Zakariasson (öfa)
Summa:
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Närvaro
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
30
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