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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

Plats och tid

Rantajärvi Vildmark, måndagen den 16 september 2013,
kl 12.00 – 19.00

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Roland Kemppainen (s)
Tomas Vedestig (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Bengt Larsson (s)
Per-Erik Muskos (s)
Kurt Lampinen (s)
Britt-Marie Honkamaa (s)
Johan Kummu (s)
Daniel Toolanen (s)
Bente M Åkerholm (s)
Magnus Pettersson (s)
Tage Töyrä (s)
Tomas Kerttu (s) 12.00-18.00

Utses att justera

Tage Töyrä och Ulf Hannu

Underskrifter

Eva Juntti Berggren (s)
Linda Ylivainio (c) §§ 66-83
Auli Andersson (c)
Nils Ström (c)
Ylva Y Sannemalm (c) 12.00-18.30
Östen Lejon (c) 12.00-18.00
Ulf Hannu (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Christina Snell Lumio (v) 12.00-18.00
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)
Ulf Zakariasson (öfa)

Sekreterare

Paragrafer

66 - 101

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Tage Töyrä

Ulf Hannu

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-09-16

Datum för anslags uppsättande

2013-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2013-10-15
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sid 1

Kf § 66
Enkla frågor
Ulf Zakariasson (öfa) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
-

Tycker du att underhållet av kommunens anläggningar fungerar bra
Är det rimligt att föräldrar med barn inom förskolan måste reagera
innan bristande underhåll åtgärdas.

Ulf Zakariasson (öfa) ställer även en fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande
-

rekryteringen av vaktmästare till idrottsplatsen

Johan Kummu (s) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande
-

ang trygghetsboendet – var ligger frågan nu, hur kommer vi framåt,
vem driver frågan

Knut Omark (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
-

gällandeVinterväghållning – vem plogar om anbudet överklagas, vilka
kvalitetskrav gäller på arbetets utförande

Knut Omark (ns) ställer följande frågor till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande
-

gällande golfbanan i Tureholm – enligt konkursförvaltaren har
kommunen förbjudit spel på golfbanan, vem har tagit det beslutet, vilka
är motiven, vilka sanktioner tillämpas om någon spelar på banan

Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till samtliga nämndsordföranden
-

-

vilka investeringar inom och för nämndens verksamhet är aktuella i år
2013, vilka har färdigställts och till vilken kostnad, vilka har påbörjats
och bedöms vara färdiga och till vilken kostnad, hur påverkas driften
2013 och framöver
vilka investeringar har föreslagits inför budget 2014 mm

Kurt Juntti (ns) ställer även följande frågor till samtliga nämndsordföranden
-

Justerades sign

vilken syn har nämnden på den aktuella bemanningen i verksamheterna,
är det aktuellt att minska eller utöka personalstyrkan för de olika
funktionerna
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sid 2

Kf § 66
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
-

ang Matarengivägen, byggs det en paradgata, planeras det för
aktiviteter och liv dygnet runt med nattöppna restauranger, pubar,
butiker. Får en pubservering bara servera till kl 22.00 ?

Kurt Juntti (ns) ställer en fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande
-

finns någon statistik på alla olyckor som sker på Tingshusvägen sedan
den klassades som huvudled.

Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
-

detaljplan Haapakylä 28:8, husfabrik till Haapakylä ?
garagelokaler för ett åkeriföretag
konsthall Tornedalen, är detaljplanen på gång
servering på Luppioberget
timringen på Rovainen området
skolbaracken i Svanstein
idéer för Kattilakoski anläggningen
seniorboende
ekokommunfestivalen som varit
kommunen är på dödslistan i bl a NSD
renovering av simhallen
3,5 nya tjänster på tekniska enheten när driften på fastigheterna övergår
till kommunen
Vad gör kommunen för att få ”gula huset” sanerat’
Bowlinghallsprojektet
Musteriet i Hedenäset, utjämningsbassängen
Kostverksamheten

______

Justerades sign
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Kf § 67
Årsredovisning 2012 - Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Högskoleförbundet
Östra Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för år 2012.
Förbundets årsredovisning för år 2012 godkänns.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Föreligger även revisionsberättelse och revisionsrapport för verksamhetsåret
2012.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.
Anmälan av jäv
Östen Lejon deltar ej i beslutet.
Beslutsunderlag
Beslut HÖN 2013
Ks § 109/13
______

Justerades sign
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Kf § 68
Policy för socialt företagande
Kommunfullmäktiges beslut
Policy för socialt företagande antas.
Ärendebeskrivning
Föreligger utarbetat ett förslag till policy för socialt företagande.
Syftet med policyn är att:
- Tydliggöra Övertorneå kommuns viljeinriktning när det gäller sociala företag.
- Tydliggöra kommunens roll i relation till övriga aktörer, offentliga såväl som
privata.
- Möjliggöra för respektive förvaltning inom Övertorneå kommun att se sin roll
i arbetet med sociala företag och personer som kan omfattas av dessa.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen och Tomas Vedestig (s) föreslår att kommunfullmäktige
antar policyn.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till policy socialt företagande
Ks § 126/13
______

Justerades sign
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Kf § 69
Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet –
Årsredovisning och revisionsberättelse för 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma för år 2012.
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna har granskat verksamheten som bedrivits i
kommunalförbundet under 2012.
Revisorerna bedömer att direktionen i kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Anmälan av jäv
Roland Kemppainen deltar ej i beslutet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning, revisionsberättelse 2012
Ks § 140
______

Justerades sign
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Kf § 70
Bolagsordning för Övertorneå Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Bolagsordning för Övertorneå Energi AB antas.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun har genom budgivning förvärvat elanläggningen Ekfors
Kraft AB i konkurs för sjuttiotvåmiljoner kronor (72 000 000 kr).
Verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform. I samband med det har förslag
till bolagsordning för bolaget Övertorneå Energi AB tagits fram.
Förslag till beslut
Linda Ylivainio (c) med biträde av Ulf Hannu (c), Helena Haapaniemi (kd)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta bolagsordningen med
oförändrad text.
Per-Erik Muskos (s) och Eva Juntti Berggren (s) föreslår i att vägbelysning
skall utgå från § 3 föremål för bolagets verksamhet.
Magnus Pettersson (s) med biträde av Johan Kummu (s) föreslår att
kommunikation och fjärrvärme skall utgå från § 3 i bolagets verksamhet.
Kurt Juntti (ns) föreslår i ett tilläggsyrkande att ordet kommunikation byts ut
mot IT-kommunikation i § 3 i bolagsordningen.
Beslutgång
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på Linda
Ylivainos mfl förslag och de av Muskos mfl ingivna yrkandet samt de av
Petterson m fl ingivna yrkandet till bolagsordning under proposition och
därefter pröva de inlämnat tilläggsyrkande.
Ordföranden finner efter proposition att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna föreslagen bolagsordning.
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden meddelar att han utser Ylivainos m fl bifall till kommunstyrelsens förslag som huvudförslag. För att få fram ett motförslag till
kommunstyrelsens förslag ställer ordföranden proposition på Muskos och
Petterson förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Pettersons
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 7

Kf § 70 forts
m fl förslag som motförslag till Ylivainios (kommunstyrelsens förslag)
yrkande.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Pettersons förslag
och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Votering begärs och verkställs. De som röstar för kommunstyrelsen förslag
röstar ja. Den som röstar för Petterssons förslag röstar nej. Vid uppropet avges
22 ja röster och 5 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan: Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter Kurt Junttis tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige bifallit tilläggsyrkandet.
Votering begärs och verkställs. De som röstar för att ordet kommunikation i § 3
byts ut mot IT-kommunikation röstar ja den som röstar för att ordet
kommunikation kvarstår röstar nej. Vid uppropet avges 22 ja röster, 2 nej röster
och 2 nedlagda röster. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.
Kommunfullmäktige beslutar således att ordet kommunikation i § 3 byts ut mot
IT-kommunikation .
Beslutsunderlag
Förslag till bolagsordning Övertorneå Energi AB
Au § 75/13
Ks § 134/13
______

Justerades sign
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Kf § 71
Ägardirektiv för Övertorneå Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Ägardirektiv för Övertorneå Energi AB antas med angivna ändringar.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun har genom budgivning förvärvat elanläggningen Ekfors
Kraft AB i konkurs för sjuttiotvåmiljoner kronor (72 000 000 kr).
Verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform. I samband med det har förslag
till ägardirektiv för bolaget Övertorneå Energi AB tagits fram.
Förslag till beslut
Tomas Kerttu (s) föreslår att punkt 16 kompletteras med ”Ersättning till
styrelseledamöter utsedda med politiskt mandat skall följa gällande kommunalt
arvodesreglemente”.
Tomas Vedestig (s) föreslår att punkt 14 i ägardirektiven kompletteras med att
bolaget skall hålla kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väl informerade
om sin verksamhet.
Johan Kummu (s) föreslår att parentesen under stycke d med textinnehållet mer
än 50 % av aktierna under punkt 9 underställningsplikt utgår.
Kurt Juntti (ns) yrkar att punkt 16 kompletteras med ”Samtliga
styrelseledamöter erhåller ersättning enligt gällande kommunalt
arvodesreglemente”
Beslutsgång
Ordföranden meddelar att han först kommer att ställa proposition på
kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv och därefter pröva inkomna förslag
som tilläggsyrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att ägardirektiven för
Övertorneå Energi AB antas.

Justerades sign
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Kf § 71 forts
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kerttus och Vedestigs
tilläggsyrkande .
Ordförande ställer därefter Kummus tilläggsyrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige bifallit Kummus tilläggsyrkande.
Votering begärs och verkställs . De som röstar för bifall till Kummus yrkande
röstar ja , de som röstar att ägardirektivet kvarstår i enlighet med
kommunstyrelsens förslag röstar nej. Vid uppropet avges 23 ja röster, och 4 nej
röster. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.
Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med Kummus tilläggsyrkande.
Ordförande ställer därefter Junttis tilläggsyrkande under proposition och finner
att kommunfullmäktige avslagit yrkandet.
Votering begärs och verkställs . De som röstar för att avslå Kurt Junttis
tilläggsyrkande röstar ja de som röstar att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla Kurt Junttis tilläggsyrkande röstar nej. Vid uppropet avges 21 ja röster,
och 6 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.
Kommunfullmäktige beslutar således i att avslå Junttis tiläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv Övertorneå Energi AB
Au § 75/13
Ks § 134/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 10

Kf § 72
Aktieägarkapital Övertorneå Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå kommun tecknar aktier i bolaget med ett totalt aktiekapital om tolv
miljoner kronor (12 000 000 kr).
Finansieringen sker via eget kapital.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun har genom budgivning förvärvat elanläggningen Ekfors
Kraft AB i konkurs för sjuttiotvåmiljoner kronor (72 000 000 kr).
Verksamheten ska bedrivas i aktiebolagsform. I den föreslagna
bolagsordningen anges att aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till minst fem
miljoner (5 000 000 kr) och högst tjugo miljoner kronor (20 000 000 kr).
Förslaget är att Övertorneå kommun tecknar aktier i bolaget med ett totalt
aktiekapital om tolv miljoner kronor (12 000 000 kr) och att finansieringen sker
via eget kapital.
Beslutsunderlag
Au § 76/13
Ks § 135/13
______
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras
14.20-14.50
_____

Justerades sign
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Kf § 73
Inrättande av familjecentral i Övertorneå
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen bifalls.
En familjecentral inrättas i Övertorneå som projekt under åren
2014-2015
Barn- och utbildningsnämnden blir ansvarig nämnd för verkverksamheten
Finansieringen tas från årets resultat/eget kapital
En utvärdering görs till budgetberedningen 2015 för underlag till
ställningstagande om verksamheten skall permanentas fr o m år
2016.
Ärendebeskrivning
Helena Haapaniemi (kd) föreslår i en motion inlämnad 2011-10-27 att
kommunen inrättar en familjecentral. En familjecentral skulle kunna utgöra en
plats där socialförvaltningen, skolan, familjerådgivningen, mödra- och
barnhälsovården, psykiatrin samt kyrkan skulle kunna samverka i olika
konstellationer.
Föreligger yttranden från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut
Helena Haapaniemi (kd) med biträd av Tomas Vedestig (s) föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunledningsförvaltningen 2013-02-07
Utredning 2013-06-24
Socialnämndens beslut 2013-05-22, § 58
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-05-28, § 49, 2013-03-12, § 29
Ks § 127/13
______
Justerades sign
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Kf § 74
Motion – fria arbetskläder för alla yrkesgrupper
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Ulf Zakariasson (öfa) har inlämnat en motion om fria arbetskläder för alla
yrkesgrupper. Motionären anser att Övertorneå kommun som arbetsgivare gör
skillnad på olika yrkesgrupper eftersom vissa arbetstagare får arbetskläder
betalda av arbetsgivaren medan andra kvinnodominerade yrkesgrupper får ett
klädbidrag.
Zakariasson föreslår att samtliga yrkesgrupper skall ha fria arbetskläder.
Personalutskottet har behandlat ärendet 2013-04-24, § 3.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat riktlinjer för tillhandahållande av
arbetskläder och skor. Med hänvisning till ovanstående föreslås att motionen
kan anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Motion från Ulf Zakariasson 2011-10-27
Ks § 129/13
______

Justerades sign
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Kf § 75
Indragning av vårdnadsbidrag
Kommunfullmäktiges beslut
Vårdnadsbidraget på 3.000 kr per barn och månad kvarstår oförändrat.
Reservation
Christina Snell Lumio (v) lämnar in en skriftlig reservation mot beslutet, vilken
biläggs sist i protokollet.
Ärendebeskrivning
Den maximala ersättningsnivån för vårdnadsbidrag regleras i lag om
kommunalt vårdnadsbidrag (SFS 2008:307). Enligt 9 § är ersättningen för helt
vårdnadsbidrag högst 3 000 kr per månad. I förarbetena (prop. 2007/08:91 s.
29) till lagen anges att beloppet aldrig får överstiga 3 000 kr per barn och
månad.
Barn- och utbildningsnämnden har 2013-03-12 föreslagit kommunfullmäktige att besluta om indragning av vårdnadsbidraget i Övertorneå
kommun från och med 2014-01-01.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-12, § 30 att återremittera ärendet för
utredning om höjning av vårdnadsbidraget till 6 000 kr per månad i
kombination med kommunalt barnbidrag.
Förslag till beslut
Linda Ylivainio (c) med biträde av Ulf Hannu (c) , Tomas Kertttu (c), Ulf
Zakariasson (öfa) och Helena Haapaniemi (kd) och Kurt Juntti (ns) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag att
vårdnadsbidraget på 3000 kr per barn och månad kvarstår oförändrat.
Christina Snell Lumio(v) med biträde av Eva Juntti Berggren (s) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att vårdnadsbidraget avskaffas fr o m 2014-01-01.
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsen förslag
Votering begärs och verkställs. De som röstar för att vårdnadsbidraget kvarstår
röstar ja, de som röstar att vårdnadsbidraget skall upphöra från och med 201401-01 röstar nej. Vid uppropet avges 17 ja röster, och 8 nej röster. 2 avstår. Hur
Justerades sign
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Kf § 75 forts
varje ledamot röstat framgår av voteringslistan. Kommunfullmäktige beslutar
således att vårdnadsbidraget på 3000 kronor per barn och månad kvarstår
oförändrat.
Beslutsunderlag
Beslut från Bun 2013-03-12, § 23
Beslut Kf 2013-05-13, § 30
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 150/13
______
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Kf § 76
Motion – kommunalt barnbidrag för fler barn till kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion avslås.
Ärendebeskrivning
Inga Savilahti Häggbo (s) och Roland Kemppainen (s) har 2013-05-10 lämnat
in en motion om kommunalt barnbidrag för fler barn till kommunen.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att utbetala kommunalt barnbidrag
eller engångsbelopp till nyblivna föräldrar inte är förenligt med de
kompetensbegränsande principerna i kommunallagen (SFS 1991:900) 2 kap. 1
§ förbud att ge understöd till enskilda och samt 2 kap. 2 § likställighetsprincipen.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 147/13
______
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Kf § 77
Motion – införande av startpaket för förstföderskor (babypaket)
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion tillstyrks.
Startpaketet skallomfatta samtliga födda barn som vid födseln är folkbokförda i
Övertorneå kommun
Startpaket gäller från och med år 2014.
Reservation
Kurt Juntti (ns) reserverar sig mot beslutet
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) och Magnus Petterson (s) föreslår i en motion, babypaket
att kommunfullmäktige beslutar om att införa ett startpaket till förstföderskor i
Övertorneå kommun och att värdet på startpaketet ska uppgå till minst ca.5 000
kr.
Kostnaden för det föreslagna startpaket till förstföderskor beräknas uppgå till
ca 39 000 kr/år.
Förslag till beslut
Ulf Hannu (c) med biträde av Tomas Vedestig(s) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att inlämnad motion tillstyrks, att startpaketet
skall gälla från och med år 2014 samt att startpaket skall omfatta samtliga
födda barn som vid födseln är folkbokförda i Övertorneå kommun.
Kurt Juntti (ns) föreslår att kommunfullmäktige avslår inlämnat motion och
istället beslutar att kommunen uppvaktar varje föderska med en blomstercheck
och ett presentkort på 500 kronor till valfri butik i kommunen
Per-Erik Muskos (s) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
en fördjupad utredning om de kan omfatta alla föderskor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 17

Kf § 77 forts
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för återremiss att ärendet skall
avgöras idag röstar ja den som röstar för återremiss röstar nej. Vid uppropet
avges 25 ja röster och 2 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan
Ordföranden ställer därefter Hannus mfl yrkande och Junttis yrkande mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Hannus mfl yrkande
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 145713
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 18

Kf § 78
Motion – omplacering av återvinningsstation i Hedenäset
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen tillstyrks. Följande åtgärder vidtas;
- tekniska enheten får i uppdrag att kontakta Förpacknings & Tidnings
Insamlingen (FTI), kring möjligheten att flytta återvinningsstationen i
Hedenäset
- FTI rekommenderas genomföra samråd med de boende i Hedenäset i
samband med en eventuell omlokalisering
- sysselsättningsavdelningen uppdras att ansvara för tillverkning och
uppsättning av ett plank.
Ärendebeskrivning
I inlämnad motion, Omplacering av återvinningsstation i Hedenäset anger Ulf
Zakariasson, Övertorneå Fria Alternativ (ÖFA) att den nuvarande placeringen
på återvinningsstationen i Hedenäset innebär olägenheter för de boende, i form
av nedskräpning och buller. Därav föreslår Zakariasson att
återvinningsstationen flyttas till en annan lämplig plats och inhägnas med
plank.
Kostnaden för uppsättning av ett plank vid en ny lokalisering av
återvinningsstationen i Hedenäset, om det utförs i egen regi, beräknas till cirka
20 tkr. Kommunledningsförvaltningen föreslår således att arbetet utförs av
arbetsmarknadsenheten. På så sätt uppkommer endast kostnad för material.
Förslag till beslut
Arne Honkamaa (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att tillägget vid en eventuell
omlokalisering av återvinningsstation utgår efter uppsättning av plank.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller yrkandet
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 152/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 19

Kf § 79
Medborgarförslag – bekämpa mygginvasion med besprutning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad.
Nedanstående åtgärder vidtas;
Inventering av områden som är potentiella ”kläckningsplatser” för mygglarver
Undersöka vilka alternativa åtgärder som kan vara aktuella för att minska
antalet mygg, exempelvis, röjning, betnings, slåtter och bränning och i vilka
områden det skulle kunna vara aktuellt
Identifiering av vilka arter av mygg som finns i de undersökta områdena
Mätning av antal mygg per fälla och natt under en period av två månader
Allmänheten ges information om vilka åtgärder som kan vidtas på den egna
tomten för att minska förekomsten av mygg
Att åtgärder på kommunal mark vidtas så fort som möjligt, exempelvis röjning
och borttagning av gräs
Extern hjälp anlitas för detta, då det är viktigt att arbetet med inventering och
mätningar utförs på ett korrekt sätt. Ansvarig enhet bör vara tekniska enheten
alternativt miljö- och byggenheten.
Ärendebeskrivning
Anders Ekersund inkom 2012-06-25 med ett medborgarförslag om att bekämpa
mygginvasionen med besprutning. Miljö och bygg-enheten har lämnat yttrande
2012-11-20 i ärendet. Ärendet återremitterades 2013-06-17, § 110 till
kommunledningsförvaltningen för ytterligare utredning om alternativa förslag
till myggbekämpning.
Föreligger även medborgarförslag från Harry Jatko och Fanny Anttila om
myggbekämpning.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

Kf § 79 forts
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kemppainens yrkande
Beslutsunderlag
Medborgarförslag (3 st)
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 149/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 20

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 21

Kf § 80
Medborgarförslag – höja vattennivån i sjön Särkijärvi
Kommunfullmäktiges beslut
Tekniska enheten uppdras att genomföra följande åtgärder;
- Initiera till att samråd inleds med berörda markägare avseende syftet med sjön
Särkijärvi
- Mätning utförs av vattendjupet och vattenflöde
- Undersökning av vattenstatus
- Kontakt tas med Gränsälvskommissionen om vilken vattennivå Särkijärvi har
enligt gällande vattendom
- Kontakt tas med Trafikverket avseende om vattennivån sänkts vid ny- och
ombyggnationerna av bro för gång- och cykelväg och bilväg (99) vid
Särkijärvis utlopp
Genomförande av ovanstående åtgärder medför att en sammanfattande status
över sjön Särkijärvi och ekoparken erhålls. Vilket möjliggör en fortsatt
planering av eventuella åtgärder och kostnader.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag Höja vattennivån i sjön Särkijärvi föreslår Lars
Ylivaino att Övertorneå kommun tar upp frågan om att ”dämma” upp
vattennivån i sjön Särkijärvi. En höjning av vattennivån skulle kunna medföra
möjlighet att exempelvis anordna pimpeltävlingar.
Miljö- och byggenheten rekommenderade i sitt yttrande 2011-12-01 att
muddring av en mindre del av Särkijärvi genomförs som en alternativ åtgärd
för att öka vattendjupet i Särkijärvi. Genom muddring kan djupet ökas med en
eller flera meter och påtagligt minska igenväxningen och säkra syretillgången
över vintern. Länsstyrelsen Norrbotten angav i sitt yttrande 2012-02-27 att de
saknar närmare kännedom om förhållandena vid sjön, Särkijärvi och därav inte
kan lämna några synpunkter på det inlämnade medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Östen Lejon (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget
avslås.
Tomas Vedestig (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Justerades sign
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Kf § 80 forts
Beslutsgång
Ordförande ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Vedestigs yrkande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från Länsstyrelsen
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 146/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 23

Kf § 81
Medborgarförslag – kommunen skänker byggklara tomter för året runt
boende till mantalsskrivna i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag tillstyrks.
Kravet för att erhålla en tomt för året runt boende är att huset byggs inom 2 år,
annars övergår tomten tillbaka i kommunens ägo.
Reservationer
Skriftlig reservation från Johan Kummu (s) vilket bifogas sist i protokollet
Ledamöterna Auli Andersson (c), Östen Lejon (c). Per-Erik Muskos (s) och
Magnus Pettersson (s) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ulric Hietala, Kristina Mörtberg& Kenneth Nyberg föreslår i inlämnat
medborgarförslag att Övertorneå kommun ska skänka byggklara tomter till
mantalsskrivna i kommunen. Förslagsställarna anger att detta skulle uppmuntra
boende i Övertorneå att stanna kvar och att fler stimuleras att flytta till
kommunen.
Övertorneå kommun har i dagsläget cirka 47 tomter tillgängliga för
småhusbebyggelse. Nuvarande tomtpriser är fastslagna av kommunfullmäktige
1990 och varierar beroende på lokalisering och storlek med mellan 35-70
kr/m². Medelpriset för en småhustomt uppgår till cirka 71 900 kr och det totala
försäljningsvärdet till cirka 3,4 mkr (Hedenäset undantaget).
Förslag till beslut
Kurt Juntti (ns) med biträde av Per-Erik Muskos (s), Johan Kummu (s) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
Tomas Vedestig (s) med biträde av Ulf Zacariasson (öfa) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag .
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kurt Junttis m fl yrkande.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt att medborgarförslaget
avslås röstar ja den som röstar att medborgarförslaget tillstyrks röstar nej. Vid
uppropet avges 9 ja röster och 18 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

Kf § 81 forts
av voteringslistan. Kommunfullmäktige beslutar således i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 144/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 25

Kf § 82
Medborgarförslag - anläggande av polcirkelpark i Juoksengi
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag anses besvarad.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, anläggande av polcirkelpark i Juoksengi anger
Tomas Westerberg att, det under flera år har planerats för anläggandet av en
polcirkelpark i Juoksengi.
Tekniska enheten anger att inlämnat medborgarförslaget utgör ett bra förslag
och initiativ, vilket troligen skulle bidra till att främja marknadsföringen och
stärka besöksnäringen i Övertorneå kommun. Kommunledningsförvaltningen
instämmer med tekniska enhetens synpunkter om att inlämnat
medborgarförslag troligen skulle medföra positiva fördelar för Övertorneå
kommun.
Kommunledningsförvaltningen gör dock bedömningen att inlämnat
medborgarförslag i väsentliga delar strider mot vad som anges i
kommunallagen och statstödsreglerna. Därav rekommenderas att inlämnat
medborgarförslag avslås.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks 142/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16
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Kf § 83
Medborgarförslag – investera i mer synliga parkbänkar och soptunnor
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag tillstyrks samt
- Att sysselsättningsverkstaden vid AMI enheten får i uppdrag att
ansvara för parkbänkar och papperskorgar i Övertorneå centralort
- Inventering genomförs av befintligt antal bänkar och
papperskorgar och dess placering inom Övertorneå centralort
- Trasiga och slitna parkbänkar och papperskorgar byts ut/repareras.
- Primära gång- och cykelstråk som saknar parkbänkar och papperskorgar kompletteras med nya
- Att nya parkbänkar anpassas för personer med funktionsnedsättning
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, Investera i mer synliga parkbänkar och soptunnor
anger Axel Grefberg att det behövs fler parkbänkar och soptunnor i Övertorneå
centralort under sommarperioden.
Tekniska enheten anger att de ställer positiva till medborgarförslaget och gärna
tar emot förslag på var fler bänkar och papperskorgar kan placeras.
Kommunledningsförvaltningen anser att inlämnat medborgarförslag utgör ett
gott initiativ och skulle kunna bidra till att stärka helhetsbilden av Övertorneå
kommun. Fler bänkar och papperskorgar i centralorten skulle öka kunna bidra
till ökad trivsel och tillgänglighet. Ansvarig enhet förslås vara sysselsättningsverkstaden på AMI enheten. Detta då de redan idag har ansvar över
kommunens rastplatser samt har möjlighet till reparation, underhåll och
nytillverkning av snickerier. Kostnaden för inköp av 6 bänkar och
papperskorgar skulle uppgå till ca 40 tkr. Kan exempelvis bänkar tillverkas i
egen regi borde dock kostnaden kunna bli lägre.
Förslag till beslut
Tomas Vedestig (s), med biträde av Kurt Juntti (ns), Roland Kemppainen (s)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens beslut
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

Kf § 83 forts
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Axel Grefberg 2012-05-21
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2013-04-22
Ks § 130/13
______
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 10 min.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 28

Kf § 84
Medborgarförslag - Flytta på en busskur som inte används för närvarande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunen tillskriver Länstrafiken Norrbotten om flytt av busskuren till väg
99 där den nyttjas bättre.
Medborgarförslaget anses därmed besvarad.
Ärendebeskrivning
Per- Eric Forsman har inlämnat ett medborgarförslag om att flytta på en
busskur som inte används för närvarande. I medborgarförslaget förslår P-E
Forsman att busskuren flyttas från sin nuvarande placering vid Luppio
skola/dagis till busshållplatsen vid väg 99, ca 100 meter norr om Helgas affär.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att busskuren enligt inlämnat
medborgarförslag och bifogad karta är placerad efter en enskild väg. När det
gäller placering av busskurar och hållplatser så är det normalt väghållaren i
samråd med bussbolaget, i detta fall Länstrafiken i Norrbotten som ansvarar för
bland annat lokaliseringen. Att flytta en busskur är således inte ett kommunalt
ansvar i detta fall. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därav att
medborgarförslaget ska avslås och därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 112/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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Kommunfullmäktige
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sid 29

Kf § 85
Medborgarförslag - skulden till Ekfors Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Per- Eric Forsman har inlämnat ett medborgarförslag kallat, Nr IV. I
medborgarförslaget förslår P-E Forsman att kommunalt fast anställda med
månads lön och de som gått i pension, avgått och/eller entledigats från sina
poster ska bidra med sina egna löner för att finansiera skulden till Ekfors
Energi AB.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det inte är en kommunal
angelägenhet eller förenligt med gällande lagstiftning att bestämma vad
kommunalt anställda, pensionärer och personer som slutat eller entledigats gör
med den ersättning de erhåller. Kommunledningsförvaltningen rekommenderar
därav att medborgarförslaget ska avslås och därmed anses besvarad.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 113/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
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Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 30

Kf § 86
Medborgarförslag - Minska kommunens överkonsumtion
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget Minska kommunens överkonsumtion bifalls och behandlas
vid budgetarbetet för 2014.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag, Minska kommunens överkonsumtion föreslår
Nickolina Burvall att Övertorneå kommun påbörjar arbetet med att ta fram ett
strukturerat miljöprogram inom alla sektioner. Som exempel på arbetsområden
anger N. Burvall kassering av mat inom äldreomsorg och skola samt åtgärder
som främjar elkonsumtionen.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 114/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 87
Val av styrelse till Övertorneå Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Följande utses till styrelsen för Övertorneå Energi AB t o m
2014-12-31.
Rune Routovaara, ordförande
Henrik Wahlberg
Björn Wanståhl
Ralf Hannu
Anna Håkans
Ulf Hannu
Harry Kemppainen
Gunnar Eikeland (adj)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att kommunfullmäktige utser
följande styrelse för Övertorneå Energi AB
Rune Routovaara, tillika ordförande, Henrik Wahlberg, Björn Wanståhl
Ralf Hannu, Anna Håkans, Ulf Hannu, Harry Kempainen och
Gunnar Eikeland (adj)
Förslag till beslut
Tomas Vedestig (s) med biträde av Christina Snell Lumio yrkar att Annika
Keisu Lampinen utses som styrelseledamot istället för Harry Kempainen
Christina Snell Lumio (v) yrkar att Gunhild Stensmyr utses som
styrelseledamot istället för Ralf Hannu.
Ulf Zacariasson (öfa) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 5 personer
utses till styrelsen för Övertorneå Energi AB.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först valberedningens förslag att utse en styrelse för
Övertorneå Energi AB med 7 ledamöter varav två personer med politiska
mandat och Ulf Zacariassons yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med valberedningens förslag.
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Kf § 87 forts
Ordföranden ställer först valberednings förslag att välja Rune Routovaara,
Henrik Wahlberg, Björn Wanståhl ,Anna Håkans, Ulf Hannu med
Gunnar Eikeland som adjungerad till Övertorneå Energi AB:s styrelse.
samt att Rune Routovaara utses som ordförande under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med valberedningens förslag.
Sluten omröstning där justerarna fungerar som rösträknare sker mellan Ralf
Hannu och Gunhild Stensmyr.
Ralf Hannu erhåller 21 röster, Gunhild Stensmyr erhåller 5 röster.
Sluten omröstning där justerarna fungerar som rösträknare sker mellan Harry
Kempainen och Annika Keisu Lampinen.
Harry Kemppainen erhåller 13 röster Annika Keisu Lampinen 11 röster, 1
blank röst avges och 1 ogiltig röst avges.
Kommunfullmäktige utser utöver ovannämnda således Ralf Hannu och Harry
Kempainen till Övertorneå Energi AB:s styrelse.
_____
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Kf § 88
Val av lekmannarevisorer till Övertorneå Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Alanentalo väljs som ordinarie revisor och Lars-Gösta Larsson utses som
revisorsersättare i Övertorneå Energi AB t o m 2014-12-31.
______
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Kf § 89
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Thomas Norbergs avsägelse godkänns.
Daniel Toolanen (s) väljs som ny ersättare i valnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Thomas Norberg (s) har 2013-06-14 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
valnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare t o m 2014-12-31.
______
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Kf § 90
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i
Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Auli Andersson avsägelse godkänns.
Östen Lejon (c) väljs som ny ersättare i Högskoleförbundet Östra Norrbotten
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Auli Andersson (c) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 36

Kf § 91
Val av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Marianne Kenttämaas avsägelse godkänns.
Marina Danhall (s) väljs som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Marianne Kenttämaa (s) har 2013-03-14 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-13, § 53
att ny ersättare väljs vid kommunfullmäktiges nästa ordinarie sammanträde.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 37

Kf § 92
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats;
- Norrbottens sjukvårdsparti – avseende Matarengivägen
- Norrbottens sjukvårdsparti – färdigställande av minnesplats för
Särkilax kapell
- Norrbottens sjukvårdsparti – idéer för Luppioberget
- Norrbottens sjukvårdsparti – fysiska miljön i Övertorneå
- Vänsterpartiet – demokratin och ökad jämställdhet i
kommunfullmäktige
- Vänsterpartiet – fristad för kulturarbetare
- Centerpartiet – kost och livsmedelspolicy
- Centerpartiet – policy för socialt företagande i Övertorneå kommun
- Socialdemokraterna – Övertorneå kommun som attraktivare arbetsgivare
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 38

Kf § 93
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – bowlinghallen
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Kurt Juntti (ns) och Knut Omark (ns) till
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen får ställas.
Varför, var, när, hur och till vilket pris?.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Varför en bowlinghall? Bowlinghallen har diskuterats till och från i många år
och om jag inte är felinformerad så har det för många år sedan inlämnats även
en motion om detta. Det har också uttryckts önskemål om en bowlinghall av
kommunmedborgarna. Denna önskan måste naturligtvis ställas mot dels nyttan
men framför allt kostnaden på kort och lång sikt.
Ytterligare en fråga som kan ställas. Är detta något som kommunen ska
tillhandahålla eller kan det finnas någon annan aktör. I den utredning som
finns framtagen finns olika varianter. Jag är i dagsläget inte främmande för en
lösning som går ut på att den helt tas om hand av någon privat aktör. Att inom
kommunen binda upp sig för ytterligare årliga driftskostnader för en
anläggning kan vara vanskligt.
Innan vi går vidare i ärendet finns ett antal frågor som bör utredas närmare.
Hur är läget inom kommunens befintliga fastighetsbestånd? Kommer något att
frigöras inom ett par års sikt? Ytterligare en fråga är att Juoksengi
byaförening som är en aktör som anmält intresse undersöker huruvida de kan
få tillstånd en godtagbar finansieringslösning av investeringen. Finns
möjlighet att få en finansieringsdel från Allmänna arvsfonden?
Att investera i en bowlinghall är ett stort beslut och det kan därför vara klokt
att skynda långsamt och titta på alla tänkbara lösningar.
Frågan kommer att diskuteras även på kultur- och fritidsnämndens kommande
möte. För dagen är inga beslut fattade i frågan och som du ser av mitt svar
finns mycket ytterligare att utreda.
I debatten deltar Kurt Juntti (ns), Eva Juntti- Berggren (s), Tomas vedestig (s),
Johan Kummu (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från Norrbottens sjukvårdsparti.
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 39

Kf § 94
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – översiktsplaneringen
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Kurt Juntti (ns) och Knut Omark (ns) till
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen får ställas.
Hur görs arbetet (arbetsplan/organisation/tidplan)? Ser vi arbetet med
”Översiktsplanen” som en investering? Kan vi nu presenteras idéer som
speciellt skall behandlas i planen (t.ex. strandskyddet). Tidplanen och
kostnadsberäkningen för planarbetet måste presenteras Kf.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
Du frågar mig om jag ser översiktsplanen som en investering. Den
översiktsplan som nu är under framarbetande kommer att bli vår
”avsiktsförklaring" av den fysiska miljön och innehålla vår vision på området
och vara ett strategiskt dokument för den framtida utvecklingen. Det här blir
en plan som är vägledande, såväl när kommunen upprättar detaljplaner och
områdesbestämmelser samt prövar bygglov enligt plan- och bygglagen, som
när kommunen eller andra myndigheter fattar andra beslut som rör mark- och
vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanen redovisar en avvägning
mellan olika allmänna intressen. Planens innebörd och konsekvenser ska
tydligt kunna utläsas i planhandlingarna.
Översiktsplanen kommer att beröra var vi har ambitionen att tillhandahålla
industrimark i kommunen, liksom naturreservat, biotopskydd, skogsbruk,
jordbruk rennäring mm. Arbetet med strandskydd och LIS- områden har också
påbörjats. Huvudspåret har varit att ta fram LIS- områden i de större
samhällena längs med älven, Pello/Neistenkangas, Svanstein, Juoksengi,
Hedenäset/Risudden där bebyggelse, kommunikationer och närhet till service
finns. Även Armasjärvi finns med i urvalet på grund av efterfrågan och närhet
till Övertorneå. Under sommaren har områdena inventerats och nu ska de
beskrivas och bedömas utifrån lämplighet De upparbetade kostnaderna för
konsulter för översiktsplanen uppgår hitintills till totalt 583 492 kronor.
Målsättningen är att den nya översiktsplanen för Övertorneå kommun ska
antas av kommunfullmäktige före halvårsskiftet 2014.
I debatten deltar Kurt Juntti (ns), Roland Kemppainen (s), Per- Erik Muskos (s)
Beslutsunderlag
Interpellation från Norrbottens sjukvårdsparti.
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 40

Kf § 95
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Matarengivägsprojektet
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Kurt Juntti (ns) och Knut Omark (ns) till
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen får ställas.
Nu bör Kommunfullmäktige få en helhetsbild av projektet.
Var på ett möte dit fastighetsägare och företagare vid Matarengivägen var
inbjudna. Till mötet kom tre personer som representerade Trafikverket och två
som representerade entreprenören. Från kommunen deltog ingen.
Vid sammanträdet och dess ”förlängning” uppenbarades direkta fel i
projekteringen. De ”utifrån kommande” närvarande personer kände inte till
samhället och medgav att brister fanns. Uppenbart är att viss omprojektering
nu måste göras.
Kommunstyrelsens ordförande bör nu, helst med stöd av i kommunen anställd
tjänsteman, föredra projektet för kommunfullmäktige. Föredragningen bör ge
oss klart besked om, hur vi rättar till felen i projekteringen, vilken tidplan som
gäller, vad blir kommunens kostnader, och hur vi lånat ut kapital till staten för
projektets genomförande och hur och när driften lämnas över av staten till
kommunen.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Byggnation av s.k. Matarengivägsprojektet har initierats av Trafikverket. Syftet
har varit, bl.a. att få minskat på den tunga trafiken genom byn och därmed öka
säkerhet, trygghet och tillgänglighet för människor. Här har kommunen,
allmänheten och andra intressegrupper, bl.a. skolbarnen fått yttra sig om
alternativa lösningar för fotgängare.
Vid det aktuella sammanträdet så lämnade Norrbottens sjukvårdsparti (Kurt
Juntti) information till projektägaren om vissa brister som fanns i
projekteringen och dessa är åtgärdade. Några exempel;

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 41

Kf § 95 forts
-

Mindre omprojektering har skett för infarter. Detta avser breddningar,
mindre justeringar, bättre vilplaner osv.
Sparbanksparkeringen har fått några fler P platser samt får två
handikapparkeringar där en placeras vid apoteket.
Två extra platser vid Stiftelsen M-hem
Planteringsytor ses över och anpassas bättre.
Tidplan för projektet är enligt kontrakt mellan Trafikverket och ABL.
Delen mellan (rondellen) Hemvägen – Kyrkogatan klar oktober 2013.
Del 3 Kyrkogatan – Väg 99 norra infarten skall vara klar september
2014.

I övrigt avser inte Trafikverket att flytta trottoaren utan den blir på östra sidan
av vägen.
Information om projektet sker fortlöpande via Övertorneå Nytt och
Kommunens hemsida. Ytterligare information kan lämnas av tekniska eller
direkt av Trafikverket i samråd med entreprenören.
Kommunens kostnader för 2012; 5,4 milj. 2013; ca 1,8 milj. samt VA på ca 450
tkr. Förskotterat lån utbetalt 2013, 3,5 milj. och för 2013 blir summan
gissningsvis på samma nivå som 2012. Driften övertas från Trafikverket när
lånen är återbetalda, senast 2017 enligt Trafikverket.
I debatten deltar Kurt Juntti (ns), Roland Kemppainen (s), Tomas Vedestig (s)
Beslutsunderlag
Interpellation från Norrbottens sjukvårdsparti.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 42

Kf § 96
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – investeringar under
2013
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Kurt Juntti (ns) och Knut Omark (ns) till
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen får ställas.
Vid Kommunfullmäktige 2012-11-05 ”förnekades” vi att diskutera och
prioritera för investeringar under 2013. I budgeten 2013 på sidorna 25-27
noteras klumpsummor.
Vid Kommunfullmäktige 2013-02-25 ville vi debattera planerade investeringar
under innevarande år. Ingen redovisning eller debatt fanns på mötet då
underlaget inte var klart. Kommunstyrelsen skall under mars ha erhållit en
komplett och väl genomarbetad plan. Kan denna plan nu presenteras inför
Kommunfullmäktige?
Frågor/besvaras gärna i tabellform. Vår förhoppning är att samtliga frågor
besvaras/ diskuteras för varje projekt som skall utföras eller påbörjas under
2013.
Nu måste vi veta vad som föregått denna s.k. budgetering/önskelista i form av
program, initiativtagare, 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/vilka projekt har
fått start tillstånd.
Ser vi arbetet med ”Översiktsplanen” som en investering? Kan vi nu
presenteras idéer som speciellt skall behandlas i planen (t.ex. strandskyddet).
Tidplanen och kostnadsberäkningen för planarbetet måste presenteras
kommunfullmäktige.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 43

Kf § 96 forts
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s).
Riktlinjer för Övertorneå kommun är fastställd av kommunfullmäktige 201111-07 § 75. I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse erhåller, i
samband med att kommunfull-mäktige fastställer budget för det kommande
verksamhetsåret med tillhörande planeringsår, investeringsramar för
flerårsperioden. För att en investering ska få genomföras, förutom
investeringsprojekt av principiell beskaffenhet, krävs ett beslut från
kommunstyrelsen, varvid medel och starttillstånd hänvisas inom angiven
investeringsram.
De antagna riktlinjerna innebär att kommunstyrelsen får investeringsramar
som betraktas som en form av planeringsinriktning. Beslut,
projekteringstillstånd, genomförande och investeringstillstånd för enskilda
projekt fattas löpande under året av kommunstyrelsen. Riktlinjerna anger
också klart och tydligt att till varje investering ska finnas ett komplett och
dokumenterat beslutsunderlag.
Beslutsunderlaget från nämnd eller förvaltning till kommunstyrelsen skall vara
genomarbetade så att risk för felinvesteringar minskar. En investeringsplan för
2013-2015 upprättades, se bifogad excelfil, och presenterades för
kommunstyrelsen 2013-03-18 § 35. Kommunstyrelsen prioriterade under detta
möte de investeringar som skulle startas upp under 2013 utifrån inlämnade
beslutsunderlag från tekniska enheten som innehåller;
• Uppgift om investeringsprojektet och dess beskrivning.
• Kategori, status och prioritet
• Motiv till investeringen
• Investeringsbelopp
• Bedömning av kalkylens noggrannhet, och efter genomförande kompletterad
med efterkalkyl med tillhörande analys.
• Årlig effekt avseende kostnader och intäkter
• Eventuella engångseffekter
• Konsekvensbeskrivning för såväl genomförd som utebliven investering.
När det gäller investeringar som påbörjats under 2012 eller tidigare, hänvisas
till de löpande uppföljningar som sker via delårsrapporter och
årsredovisningen. För en mer detaljerad uppföljning på ett enskilt projekt, kan
ytterligare information erhållas av ekonomienheten eller tekniska enheten.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 44

Kf § 96 forts
I debatten deltar Kurt Juntti (ns), Roland Kemppainen (s) Johan Kummu (s)
Beslutsunderlag
Interpellation från Norrbottens sjukvårdsparti.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-09-16

sid 45

Kf § 97
Interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande – tomten på
Sockenvägen 21
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ej ställas eftersom ärendet rör myndighetsutövning mot
enskild.
Ärendebeskrivning
Interpellationen från Johny Kron (v) till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Bente Åkerholm får inte ställas eftersom ärendet rör
myndighetsutövning mot enskild.
Beslutsunderlag
Interpellation från vänsterpartiet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 46

Kf § 98
Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande –
förskolornas lekmiljöer
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Christina Snell- Lumio (v) och Johny Kron (v) till
barn- och utbildningsnämndens ordförande Decireé Waaranperä Krutrök får
ställas.
Redan under vårterminen 2011 har från förvaltningens sida, enhetschefen,
påtalat den dåliga standarden och pågående förfallet av förskolornas
lekmiljöer. Trasiga lekredskap, sandlådor med jord som vid regn övergår till
lervälling. Detta medför risker i förskolebarnens tillvaro.
Vuxnas lekmiljöer är väl tillgodosedda, kan anses täcka behovet av
fritidsaktiviteter. Är det inte dags att tillgodose barnens behov av goda
lekmiljöer?
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från barn- och
utbildningsnämndens ordförande Decireé Waaranperä Krutrök (s).
Lekparkerna i förskolorna besiktas årligen av tekniska enheten och åtgärder
utifrån besiktningen ska göras av tekniska. BUN är medveten om att
underhållet inte har fungerat under de senaste åren trots att nämnden påtalat
detta.
Nämnden har själv tagit tag i problemet och använder årets investeringsmedel
till att upprusta Lyckebos utemiljö i Juoksengi. Gården har haft problem med
vattenansamling under våren, men nu är markarbeten gjorda av tekniska och
upphandlingen av nytt staket, nya grindar och ny lekutrustning pågår. Arbetet
beräknas vara klart under hösten.
I verksamhetsplanen 2014 för BUN är förskolornas utemiljöer ett prioriterat
område. Nämnden kommer i morgon att ta beslut om investeringsäskanden och
förslaget från beredningen är att medel äskas för upprustning av förskolornas
gårdar i tre etapper.
Verksamheten har gjort en inventering av förskolornas utemiljöer,
sammanställt behovet och gjort en prioriteringsordning enligt följande.
Steg 1 År 2014: Staket, grind och gungställning Silvertallens förskola
Steg 2 År 2015: Staket, grind och lekutrustning Torneusgårdens förskola
Steg 3 År 2016: Staket, grind och lekutrustning Jordgubbens förskola
Älvbackens förskola hyrs av stiftelsen Matarengihem. Kontakt kommer att tas
med stiftelsen angående behov vid Älvbackens förskola.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 47

Kf § 98 forts
I debatten deltar Kurt Juntti (ns), Roland Kemppainen (s), Ulf Zackariasson
(öfa), Per-Erik Muskos (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från vänsterpartiet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 48

Kf § 99
Interpellation till socialnämndens ordförande – hemtjänstinsatserna
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Christina Snell Lumio (v) och Johny Kron (v) till
socialnämndens ordförande Tomas Vedestig får ställas.
Vid samtal med hemtjänstens brukare, anhöriga och personal har framkommit
uppgifter som bör belysas.
Mellan brukare och hemtjänstens ledning upprättas avtal om vad
hemtjänstinsatserna ska omfatta. Enligt socialtjänstlagen får
hemtjänstpersonal ej utföra insats/åtgärd mot brukares uttalade vilja i dennes
hemmiljö.
Hur är rättsläget i praktikfallet, när det å ena sidan föreligger ett avtal mellan
hemtjänsten och brukaren, undertecknat och godkänt av båda parter.
Personalens tjänstebeskrivning och brukarens ekonomiska ansvar är baserat
på detta avtal. Beroende på humörsvängningar hos brukaren, eller variationer
i mental hälsa (demens) blir hemtjänstpersonal ofta förhindrad att utföra sitt
arbete enligt tjänstebeskrivning.
Brukarens hälsa och hemmiljö, bör vara det centrala. Hur är rättsläget i
sådana fall? Socialtjäntslagens skrivning å ena sidan och brukarens rätt att
förfoga över sin hemmiljö å andra sidan.
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från
socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s).
Frågan (något förenklad) är hur brukarens rätt att bestämma själv ställer sig
mot hemtjänstens planerade insats.
För att klargöra lite kortfattat hur det fungerar när man behöver hemtjänst.
När en person känner att man inte klarar av allt hemmavid själv så finns den
möjligheten att kontakta socialförvaltningens biståndsbedömare, vi har 2 st i
Övertorneå. Biståndsbedömaren gör efter inhämtande av fakta en bedömning
av vad personen behöver hjälp med. När personen accepterat förslaget så
kontaktar biståndsbedömaren hemtjänsten. Hemtjänsten är den grupp som
verkställer det biståndsbedömaren beslutat om.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 99 forts
När hemtjänsten kommer hem till en brukare för låt oss säga en planerad
duschhjälp och brukaren säger – Nej tack, jag vill inte duscha idag. Då blir det
ingen dusch heller. Det är alltid brukaren som bestämmer om han/hon vill ta
emot hjälpen eller inte.
Så frågan om rättsligt mellan socialtjänstlagen kontra en persons rätt att
förfoga över sin hemmiljö är en icke fråga. Det är alltid brukaren som
bestämmer själv. Vi tvingar oss inte på någon.
I debatten deltar Tomas Vedestig (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från vänsterpartiet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-09-16

sid 50

Kf § 100
Besvarande av enkla frågor
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Decireé Waaranperä Krutrök (s)
svarar Kurt Juntti (ns) Knut Omark (ns) att grundbemanningen inom
barnomsorgen är tre pedagoger och ett ek. biträde på halvtid. Bemanningen
anpassas efter hur många barn som finns. När det gäller särskolans bemanning,
utgår den alltid från elevantalet. En liten minskning kommer att göras under
2014. Grundskolan har haft en oförändrad bemanning avseende
grundlärarresurs under flera år, vilken följer elevutvecklingen. De resurser som
finns fördelas utifrån behovet och är flexibla. När det gäller gruppen nyanlända
elever, har dessa erhållit en ökad lärartäthet de senaste åren. Gymnasieskolans
elevantal minskar, vilket innebär en liten minskning avseende bemanningen.
Decireé Waaranperä Krutrök fortsätter att svara Juntti och Omark genom att
redogöra för vilka investeringar som genomförts under 2013 och vilka som
planeras under 2014.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Ulf
Zackariasson (öfa) att underhållet av kommunens anläggningar inte fungerar
tillräckligt bra, den systematiska kontrollen är bristfällig. Kemppainen svarar
även Zackariasson att det inte är acceptabelt att föräldrar till barn i förskolan
måste reagera, innan bristande underhåll åtgärdas, kontrollen borde vara
mycket bättre.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar Ulf
Zackariasson (öfa) att rekrytering av vaktmästare till isladan/idrottsplan inte
har påbörjats eftersom finansiering saknas. Så fort finansieringen blir klar,
påbörjas rekryteringen.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Johan Kummu
(s) att kommunstyrelsens tagit ett beslut och beställt ett trygghets- och LSS
boende. För närvarande behöver nya detaljplaner tas fram för de områden, som
berörs av de planerade boendena.
Roland Kemppainen (s) fortsätter därefter att svara Kurt Juntti och Knut
Omark (ns)
Vinterväghållningen är på anbud och ska nog vara klart om 52 dagar. Vi har
haft information/dialog om upphandlingar i kommunstyrelsen. Det har kommit
kritik mot att det är alldeles för mycket skallkrav. Det är sagt till upphandlarna
att inte ställa för mycket skallkrav, med anledning av att det är en liten
upphandling. Nyare maskiner än 2000 ska kunna accepteras. Tekniska enheten
ansvarar för att ploga, i de fall anbuden överklagas.
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Roland Kemppainen (s) fortsätter svara Kurt Juntti (ns) att när det gäller
husfabriken i Haapakylä, blev detaljplanen ändrad, meningen är at det ska vara
en tillverkningsindustri. Ärendet är inte avslutat ännu, utan pågår.
Näringslivschefen har varit behjälplig i at undersöka vilka företagslokaler som
kan finnas tillgängliga.
Om det inkommer en bygglovsansökan för konsthall Risudden, så måste
infrastrukturfrågorna lösas.
När det gäller serveringen på Luppioberget, inväntas domslut avseende
överklagan på upphandlingen.
Fastigheten på Rovainen området är köpt och sedan såld vidare till en ny
köpare, som ännu inte har bortforslat byggnaden. Den byggnad som brann,ägs
inte av kommunen.
Skolbaracken i Svanstein har varit ute på anbud, ingen försäljning blev dock
aktuell på grund av för låga bud.
Arrendatorn för Kattilakoski har många idéer, och kommer att skicka in dem
till kommunstyrelsen så att de kan handläggas sedvanligt.
Det var en bra artikel i media om seniorboendet lusthuset. Det är en intressant
idé.
Ekofestivalen var en succé, speciellt aktiviteterna på lördagen var välbesökta.
När det gäller de fakta som presenterats i media att Övertorneå kommer att
försvinna cirka år 2078, så var det liknande diskussioner på 1960- talet. Men
det är klar att kommunen står inför utmaningar och det är upp till oss, hur vi
löser detta.
Trafikverket bekostar allt inom Matarengivägen som går fram till tomtgränsen.
Sen är det både privat och kommunal mark. Det är dessa anslutningar som
kommunen måste bekosta.
När det gäller renoveringen av simhallen, har försäkringsbolaget angett att det
är för gammalt. En specialistfirma på betong har fått i uppdrag att göra en
skrivelse, där kraven kvarstår mot försäkringsbolaget. Beräknad
kostnadsberäkning för renoveringen är cirka 950 tkr.
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I och med att fastighetsskötseln i privat regiupphör, så kommer en vaktmästare
tillbaka, sedan finns det 0,5 tjänst upp på Särkivaaragården. Detta gör att
antalet tjänster blir 3,5.
Roland Kemppainen (s) fortsätter att svarar Kurt Juntti (ns) att han idag, inte
vet vad fastighetsförvaltningens utfall blir.
När det gäller vilka investeringar i nämndernas verksamheter som är aktuella
2013, har detta diskuterats tidigare och det finns en bilaga i en interpellation
som vi fått tillgång till. Vi har även fått en redogörelse för investeringar 2014
och dessa kommer att sammanställas till budgetberedningen.
Vi arbetar kontinuerligt med bemanningen i våra verksamheter, för att vara så
effektiva som möjligt.
Kostnaden för gatubelysningen efter Matarengivägen är cirka 1,3 mkr och
bekostas av Trafikverket. Tanken är att gatubelysningen sedan ska föras över
till elbolaget.
Det blir jättefina möjligheter att ordna aktiviteter efter Matarengivägen, när den
har så breda trottoarer. Pubservering får normalt ske till 01.00, alla tillstånd
prövas dock av alkoholhandläggaren.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bente Åkerholm (s) svarar Kurt
Juntti (ns) att miljö- och byggnadsnämnden har tagit beslut om vite. Detta togs
som en konsekvens av att ett korrigerande i fem punkter efterfrågades av
dåvarande ägare. Denna efterfrågan ignorerade dock totalt. Därav blev beslutet
om spelförbud och det beslutet har vunnit laga kraft. Motiveringen är att
bygglov saknas på delar av golfbanan.
Åkerholm redogör för miljö- och byggnadsnämndens investeringar 2013 och
planerade investeringar 2014.
Åkerholm svarar Juntti att en förstärkning på 0,5 tjänst, avseende
livsmedelskontroll har genomförts på förvaltningen. Tjänsten är i samarbete
med Överkalix kommun. Önskemålet är att även kunna stärka byggsidan
genom samverkan med annan kommun.
Åkerholm svarar Juntti att miljö- och byggnadsnämnden inte har statistik
avseende antalet krockar på Tingshusvägen.
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Socialnämdens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Kurt Juntti (ns) och
redogör för socialnämndens investeringar 2013 och planerade investeringar
2014.
Vedestig svarar Juntti vidare att det finns ett behov av ökad bemanning och att
socialnämnden har äskat om 4,5 mkr extra.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar Kurt
Juntti (ns) och redogör för kultur- och fritidsnämndens investeringar 2013.
Juntti Berggren svarar Juntti att det inför budget 2014 äskats om en utökad
personalstyrka, en vaktmästartjänst på 0,5 samt en fritidsledare till
fritidsgården på 0,5.
_____
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna.
a) Befolkningsstatistik
b) Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 31 – utvärdering av slopade
badavgifter
c) Skrivelse ang nedskärningar på Särkivaaragården
d) Länsstyrelsens information – klimatförändringar i Övertorneå kommun
e) Skrivelse från föräldrar inom förskolan ang bristande säkerhet vid
förskolorna
______
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Kommunfullmäktige 2013-09-16
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Linda Ylivainio (c )
4. Ylva Y Sannemalm (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström(c)
7. Auli Andersson (c )
8 Östen Lejon (c)
9.. Helena Haapaniemi (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Tomas Vedestig (s)
12. Bengt Larsson (s)
13. Tomas Kerttu (s)
14. Kurt Lampinen(s)
15. Eva Juntti Berggren (s)
16. Britt-Marie Honkamaa (s)
17 Daniel Toolanen (s)
18. Per-Erik Muskos (s)
19. Britt-Marie Ödalen (s)
20. Magnus Pettersson (s)
21. Bente M Åkerholm (s)
22 Tage Töyrä (s)
23. Johan Kummu (s)
24. Christina Snell Lumio (v)
25. Knut Omark (ns)
26. Kurt Juntti (ns)
27. Ulf Zakariasson (öfa

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

Summa:

27
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Kommunfullmäktige 2013-09-16
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Linda Ylivainio (c )
4. Ylva Y Sannemalm (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström(c)
7. Auli Andersson (c )
8 Östen Lejon (c)
9.. Helena Haapaniemi (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Tomas Vedestig (s)
12. Bengt Larsson (s)
13. Tomas Kerttu (s)
14. Kurt Lampinen(s)
15. Eva Juntti Berggren (s)
16. Britt-Marie Honkamaa (s)
17 Daniel Toolanen (s)
18. Per-Erik Muskos (s)
19. Britt-Marie Ödalen (s)
20. Magnus Pettersson (s)
21. Bente M Åkerholm (s)
22 Tage Töyrä (s)
23. Johan Kummu (s)
24. Christina Snell Lumio (v)
25. Knut Omark (ns)
26. Kurt Juntti (ns)
27. Ulf Zakariasson (öfa

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

Summa:

27
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Kommunfullmäktige 2013-09-16
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Linda Ylivainio (c )
4. Ylva Y Sannemalm (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström(c)
7. Auli Andersson (c )
8 Östen Lejon (c)
9.. Helena Haapaniemi (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Tomas Vedestig (s)
12. Bengt Larsson (s)
13. Tomas Kerttu (s)
14. Kurt Lampinen(s)
15. Eva Juntti Berggren (s)
16. Britt-Marie Honkamaa (s)
17 Daniel Toolanen (s)
18. Per-Erik Muskos (s)
19. Britt-Marie Ödalen (s)
20. Magnus Pettersson (s)
21. Bente M Åkerholm (s)
22 Tage Töyrä (s)
23. Johan Kummu (s)
24. Christina Snell Lumio (v)
25. Knut Omark (ns)
26. Kurt Juntti (ns)
27. Ulf Zakariasson (öfa

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

Summa:

27
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