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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå måndagen den 20 februari 2012,
Kl 09.00 – 14.00

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Gudrun Kron (s)
Christina Snell Lumio (v)
Roland Kemppainen (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s)
Tomas Kerttu (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Hans Palo (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Johan Kummu (s)
Britt-Mari Ödalen (s) 09.15-14.00
Kurt Lampinen (s)
Marina Danhall (s)
Bengt Larsson (s)

Utses att justera

Hans Palo och Knut Omark

Underskrifter

Bente Åkerholm (s)
Magnus Pettersson (s)
Birger Isaksson (v)
Bertil Alanentalo (v)
Ulf Zakariasson (öfa)
Henrik Luttu (m)
Linda Ylivainio (c)
Tomas Mörtberg (c)
Nils Ström (c)
Östen Lejon (c)
Ulf Hannu (c)
Auli Andersson (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)

Sekreterare

Paragrafer

1 - 24

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Hans Palo

Knut Omark

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-02-20

Datum för anslags uppsättande

2012-02-27

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2012-03-20

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

sid 2

Kf § 1
Information om tillväxtenhetens verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen i sig föranleder inget beslut.
Ärendebeskrivning
Näringslivschef Stig Kerttu lämnar information om
- siffror om företagandet i kommunen
- näringslivspolicyn med mål och strategisk plan
- mål för verksamheten
- verksamhetsgrenar
- samverkan med andra aktörer
- projektverksamhet
- NNCC, ABCD; och NVG
- Projektsamverkan med LRF, Heart of Lapland, Leader Tornedalen,
Fiskeområde Tornedalen
- Aktiviteter
- Resultat
- Ekonomi
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-02-20

sid 3

Kf § 2
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Linda Ylivainio (c) inleder med att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om vilka samarbeten som han har initierat med andra
kommuner inom och utanför Sverige.
Ulf Hannu (c) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om det finns en oenighet kring organisationen vid tekniska
enheten eftersom vakanta tjänster inte utannonserats.
Tomas Mörtberg (c) frågar socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) och
kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) hur sophanteringen vid
äldreboendena i kommunen skall lösas.
Tomas Mörtberg (c) fortsätter att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om vem som ansvarar för att snöröjningen fungerar och vad
kommunen avser att göra om den inte fungerar.
Christina Snell Lumio (v) frågar socialnämndens ordförande Tomas Vedestig
(s) hur socialnämnden arbetar med att få bort delade turerna inom vården, hur
stor del av de delade turerna försvinner detta år samt när vi kan räkna med att
de delade turerna helt har försvunnit.
Snell Lumio (v) fortsätter med att fråga Vedestig (s) om Övertorneås ”egna
modell” innebär att kvinnnojouren blir utan bidrag från Övertorneå kommun.
Christina Snell Lumio (v) frågar därefter Inga Savilahti Häggbo (s) om
ekonomisk omfattning, regler och kriterier för minoritetsspråksmedel i
kommunen.
Christina Snell Lumio (v) frågar också kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) när vi kan påräkna att den omdebatterade skyltningen på
Ekfors Krafts fastighet plockas ned.
Ulf Zackariasson (öfa) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) - om han tycker det är rimligt att ideella föreningar själva står
för lokalunderhållskostnader och renoveringar i förhyrda lokaler.
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sid 4

Kf § 2 forts
-om det finns en åtgärdsplan för att permanent lösa läckaget vid simhallen i
Övertorneå.
- om kommunen agerar på något sätt för att snöröjningen och vägunderhållet
skall förbättras efter väg 99.
Östen Lejon (c) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
om hur han agerat eller avser att agera med anledning av att Kalix kommun
aviserat utträde ur Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Henrik Luttu (m) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
- om han är nöjd med den kommunala snöröjningen och vilka åtgärder som
vidtagits rörande denna.
- om utfästelsen att det går att fika vid Luppiobergsanläggningen till
midsommar fortfarande gäller.
Kurt Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
- om utfästelsen att det går att fika vid Luppiobergsanläggningen till
midsommar fortfarande gäller.
Kurt Juntti (ns) frågar därefter socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s)
om tidsplanen för borttagandet av barackerna vid SJ-området, och om det finns
andra kommuner som har tvist med landstinget med tjänster som utförts av
socialförvaltningens fältpersonal.
Kurt Juntti (ns) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s)
- hur arbetet med motionen kring Montellvägen fortgår
- om en kort redogörelse rörande tekniska enhetens organisation
- hur arbetet fortgår rörande hjälpmedel
- om samverkan sker med Ylitornio kommun i Interreg-projekt rörande
avloppsanläggning
- om planering sker i att starta ett energibolag i någon form
Kurt Junnti (ns) ställer därefter en fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Eva Juntti Berggren (s) om vem som ser till helheten när det gäller
kulturfrågor i kommunen.
Kurt Juntti (ns) frågar därefter återigen kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen(s)
- om investeringsbeslut i kommunstyrelsen kommer att redovisas till
kommunfullmäktige.
- motiveringen till uppdragsersättning till Folkets Hus föreningen
- förtydligande rörande detaljplanfrågan i Turovaaraområdet
- förtydligande rörande delegationsbeslut avseende bostadsanpassning
Justerades sign
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- om kostchefen skall bjudas in till kommunfullmäktige att föredra den
utredning som skett rörande kostverksamheten i kommunen
- när och vem utreder i sedvanlig ordning trafikärenden i kommunen
- varför plan för hantering av extra ordinära händelser inte fastställs av
kommunfullmäktige
- hur sammanfaller investeringen rörande förtjockningsanläggningen
med antagna planer i kommunen
- om det är lämpligt att kommunfullmäktige informeras om investeringar i
miljonklassen
- om inte kommunfullmäktige även bör delges ärenden rörande
trygghetsboende, vitesförelägganden, verksamhetsrapporter från
konsumentvägledningen, rutiner och riktlinjer inom integrationsverksamheten.
______
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Kf § 3
Interpellation från Henrik Luttu till kommunstyrelsens ordförande – ang
försäljningen av fastigheten Matarengi 28:4
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Henrik Luttu (m) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Roland Kemppainen (s) med följande innehåll
Snabba Cash
Kommunens verksamhet beskylls ofta för att vara senfärdig och
handlingsförlamad. I detta ärende är det omvänt. Den trettonde januari 2012
inkommer SLP med ett önskemål om att förvärva fastigheten Matarengi 28:4.
Tre dagar senare beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott enhälligt (Roland
Kemppainen, Inga Savilahti Häggbo, Tomas Kerttu, Christina Snell Lumio, Ulf
Hannu) att försälja fastigheten för 348.000 kr.
Enligt handlingarna finns ett överlåtet optionsavtal.
Vilka var optionsavtalets parter?
Vilken utredning gjordes mellan önskemålet och arbetsutskottets beslut?
Vilka var alternativen till att sälja fastigheten?
Vad har kommunens driftresultat varit för fastigheten de senaste åren?
Varför valde du att frångå modellen att kommunala fastigheter skall säljas via
anbud?
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) lämnar följande svar
till Henrik Luttu (m).
BORÖ Pannan och Övertorneå kommun har sedan 1998 haft ett optionsavtal
på fastigheten Matarengi 28:4 avseende försäljning av denna fastighet. Avtalet
är förlängt där bl a du har varit med om beslutet. Optionsavtalet har överlåtits
från BORÖ till Svenska Släp enligt den summa som framgår av optionsavtalet.
Summan är högre än det bokförda värdet.
Överlåtelsen är en affärsangelägenhet mellan dess båda nämnda företag där
SLP även tar över större delen av personalen. SLP har ökat sin orderstock och
var i akut behov av lokaler och då optionen fanns så såg kommunen möjlighet
att säga ja till optionen då det framkom att arbetstillfällen kunde tryggas kvar i
kommunen. Utöver det så har SLP tagit hem legotillverkning som varit
utplacerade motsvarande fem tjänster.
Justerades sign
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Driftresultatet för fastigheten har varit ca 100 000 kr per år. Det är inte gjorda
några investeringar efter 1998 då den anskaffades för 600 000 kr med en
avskrivning på ca 30 000 kr/år.
Att kommunstyrelsens arbetsutskott frångick från det normala förfaringssättet
om att lägga ut på anbud grundar sig helt enkelt i nämnda option och att vi
bidrog att företaget kunde säkerställa många arbetsplatser kvar i kommunen.
I debatten deltar Roland Kemppainen(s), Ulf Hannu (c), Henrik Luttu (m),
Kurt Juntti(ns), Ulf Zakariasson(öfa), Kurt Lampinen (s) och Tomas Kerttu(s)
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 10.45-11.00
_____
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Interpellation från Henrik Luttu till kultur- och fritidsnämndens
ordförande ang besöksstatistik på Nordkalottens kultur- och
forskningscentrum
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Henrik Luttu (m) har lämnat in en interpellation till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) med följande innehåll
Statistik är bara siffror
Ett stort grattis till en av Övertorneås största turistattraktioner som har flutit
upp i all tysthet. På senaste fullmäktige redogjorde kultur- och fritidsnämnden
för besöksstatistik på Nordkalottens kultur- och forskningscentrum.
Oktober 2011 redovisades 1388 st, ca 63 personer/dag
November 2011 redovisades 1100st, ca 50 personer/dag
Vidhåller ordföranden statistiken?
Har besöksfrekvensen varit lika positiv under 2012?
Vad har dessa besökare gjort i samband med besöket?
Ta en valfri dag och redovisa besökarna.
T ex tagit del av boksamlingen, allmänt besök, lån konferenslokal, lån av
toalett, medlemmar ur forskarföreningen, elever från Utbildning Nord på
rundtur…
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) lämnar
följande svar till Henrik Luttu (m)
Henrik Luttu har i en interpellation ställt frågor angående statistik över besök
på Nordkalottens Kultur och Forskningscenter( NKFC) . Luttu vill även veta
ifall besöksfrekvensen varit lika positiv 2012 samt vad som föranlett dessa
besök. Det torde vara bekant för frågeställaren att det på NKFC finns en
besöksräknare som läser av in- och utpasseringar på samma sätt som på
Tornedalens bibliotek. Räkneverket är så placerat att den inte registrerar
personer som enbart besöker kultur- och fritidssamordnare på hans kontor ej
heller registrerar den personer som enbart besöker lokalen för toalettbesök.
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Besöksräknaren har blivit avläst dagligen alltsedan den 5 september med
följande resultat.
September
332
Oktober
1388
November
1065
December
1274
Januari
620
Februari tom 10.2
491
Att tolka denna statistik som ett mått på antalet unika personer går inte.
Däremot är det ett mått på aktivitet snarare än antalet besökande personer.
Däremot kan man avläsa och analysera de dagar då räknaren tickat som mest.
Oktober
Besök från och föreläsning för folkhögskoleelever från Skåne
Pite Energis kvällsmottagning
Konstutställning med vernissage
November
Föredrag för elever på folkhögskolan som läser Nordkalottkunskap
Ett flertal bokningar av sammanträdeslokal (intern/externt)
Forskarföreningens kvällsaktiviteter som f ö sker regelbundet 1 ggn/v
December
Språkseminarium i samband med utgivningen av Meänkieli ordboken den 1516 dec
Januari
Bokning av sammaträdesrum. Noteras att sensorn även varit ur funktion någon
dag
Februari
Hittills i februari visar räknare på höga siffror pga följande
Besök av Rotary för visning av släktforskningsmaterial
Författarafton med Mikael Niemi
NKFC har under föregående mandatperiod varit stängt i drygt 1 år. Mot
bakgrunden av detta och med vetskap om att det tar tid innan folk är medvetna
om att NKFC åter är öppet visar siffrorna på en positiv utveckling. Någon
större marknadsföringinsats av NKFC har aldrig genomförts då det saknats
resurser till detta. I dagsläget torde det vara angeläget att tillskapa resurser för
att öka medvetandet på hela Nordkalotten om de samlade och unika resurser
som finns på NKFC.
I debatten deltar Henrik Luttu (m) och Eva Juntti Berggren(s)
______
Justerades sign
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Interpellation från Henrik Luttu till kultur- och fritidsnämndens
ordförande ang golvet i sporthallen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Henrik Luttu (m) har lämnat in en interpellation till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) med följande innehåll
Golvet spricker
Ett antal föreningar skickade en skrivelse till nämnden gällande golvet i
sporthallen. Dnr 133/11. Riskerna för att det sker en personskada under skoltid
eller fritid ökar innan golvet åtgärdas.
Hur ställer sig ordföranden till skrivelsen?
Har föreningarna fått svar på skrivelsen?
När kommer ett nytt golv att finnas i sporthallen?
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) lämnar
följande svar till Henrik Luttu (m)
Henrik Luttu har i en interpellation ställt frågor med anledning av en
gemensam skrivelse från ÖSK, ÖIF samt KSK gällande golvet i sporthallen
mm. Föreningarna har i nuläget inte fått något skriftligt svar på skrivelsen.
Däremot har nämnden fått rapport på sammanträdet i oktober att vad avser
städrutiner i sporthallen och att tejpning av nya linjer för basketen skulle vara
åtgärdat. Det som påtalats vad avser golvet har tyvärr ramlat mellan stolarna.
Golvet är förvisso inte nytt och går givetvis att förnya men detta är en
prioriteringsfråga som fastighetsägaren har att väga in bland andra
investeringar. Investeringar i sporthallsfastigheten faller inte heller under
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Men självfallet har vi som
hyresgäst skyldighet att påtala ev brister i förhyrda lokaler.
Allmänt kan sägas att från nämnden prioriterar vi säkerheten där våra barn och
ungdomar vistas vilket även framkommer av ett antal beslut som tagits under
2011. Har precis idag fått besked om att golvet i A-hallen är åtgärdat så att det
mest akuta skall vara löst för dagen. En lösning som innebär att hela golvet
byts ut är en fråga som lämpligen borde lyftas till ekonomikonferensen.
I debatten deltar Henrik Luttu (m), Eva Juntti Berggren (s), Ulf
Zacariasson (öfa), Tomas Vedestig (s) och Roland Kemppainen (s).
______
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Interpellation från Henrik Luttu till socialnämndens ordförande ang den
sociala verksamheten för de äldre
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Henrik Luttu (m) har lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande
Tomas Vedestig (s) med följande innehåll
Bryt den sociala isoleringen
Den sociala verksamheten för de äldre sköts i största delen av ideella krafter,
helt utan stöd från kommunen.
Till exempel finns en populär stund varje vecka på Länsmansgården där både
boende och andra kan umgås, gymnastisera, prata om aktuella ämnen, men i
första hand handlar det om att bryta de ensammas isolering. För en del av våra
är det kanske den enda kontakten de har med andra.
Vet ordföranden om verksamheten?
Vad tycker ordföranden om den verksamheten?
På vilket sätt har ni stöttat verksamheten?
På vilket sätt avser ni att stötta och säkerställa verksamheten framöver?
Hur ser planerna ut gällande arbetsterapin för våra äldre?
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) lämnar följande svar till
Henrik Luttu (m)
Jag vet om verksamheten och jag tycker den är beundransvärd. Skulle gärna få
finnas på flera föreningar som vill vara behjälpliga. Det enda sätt som
socialnämnden i dagsläget har för att stötta föreningar som gör insatser på våra
särskilda boenden är att de kan söka ett litet bidrag från respektive enhetschef.
Socialnämnden kan på intet sätt säkerställa att en ideell förening kvarstår för all
framtid. Det är föreningen själva som äger frågan hur länge de vill verka.
Någon arbetsterapi att tala om finns inte inom Övertorneå kommun, vilket är
mycket beklagligt. Socialnämnden brottas med en ekonomi som är ansträngd
och i dagsläget finns inte utrymme att införa arbetsterapi/dagverksamhet eller
något liknande. Dock finns en vilja och strävan i nämnden att så fort vi lyckas
få mer effektiv användning av våra resurser (genom strukturella förändringar)
så kommer det förhoppningsvis att finnas utrymme för en satsning på bl a
dagliga verksamheter för kommunens äldre. Både de som bor på något av våra
särskilda boenden och de som bor hemma.
Justerades sign
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I debatten deltar Henrik Luttu(m), Tomas Vedestig(s) och Kurt Lampinen(s)
_____
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Dnr 274/09

Detaljplan för f d skolan i Pello, fastigheten Pello 5:2
Kommunfullmäktiges beslut
Miljö- och byggnadsnämnden delegeras att anta detaljplan för Pello 5:2.
Reservation
Ledamoten Kurt Juntti (ns) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Tidigare handläggning av planändring från skola till kontor och
övernattningsstugor har avbrutits med anledning av att fastighetsägaren i stället
ville ändra användningen till boende/kontor.
Miljö- och byggnadsnämnden har delegation att anta detaljplan om planen
handläggs med enkelt planförfarande. Nämnden har också möjlighet att ansöka
om delegation från kommunfullmäktige att anta planen om den ska handläggas
med normalt planförfarande.
Yrkanden
Kurt Juntti(ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte delegera
antagandet av detaljplan för Pello 5:2 till miljö- och byggnadsnämnden.
Roland Kemppainen(s) med biträde av Bente Åkerholm (s), Tomas Kerttu (s)
och Johan Kummu(s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Miljö- och
Byggnadsnämnden delegeras att anta detaljplan för Pello 5:2.
Propositionsordning
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kemppainens yrkande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-12-06, § 136
Au § 9/12
Ks § 7/12
______
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Dnr 293/11

Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras enligt följande. Texten
”Svara för kommunens bostadsanpassningsbidrag” i § 1 utgår.
I kommunstyrelsens reglemente § 1 tillförs texten ”Svara för kommunens
bostadsanpassningsbidrag”.
Ärendebeskrivning
Ansvaret för kommunens bostadsanpassningsbidrag har flyttats över från
miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen fr o m 2012-01-01. I miljöoch byggnadsnämndens reglemente under § 1 står det att nämnden skall svara
för kommunens bostadsanpassningsbidrag.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2011-12-06, § 131
Au § 11/12
Ks §10/12
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

Kf § 9

sid 15

Dnr 279/11

Inbjudan till delägarskap i BD Pop AB
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå kommun anslår 6 kr per invånare i ägartillskott för år 2012.
Ärendebeskrivning
BD Pop AB är ett utvecklingsbolag för populärmusik från Norrbotten. Bolaget
bildades av Norrbottens läns landsting genom beslut av Landstingsfullmäktige
2011-02-24.
Grunden var det utvecklingsprojekt som bedrevs 2006-2010 med
Kommunförbundet Norrbotten som projektägare och med finansiering från
bland annat Övertorneå kommun. Inför projektets avslutning beslutade
Landstinget att permanenta verksamheten genom att bilda ett bolag som tog
över den kompetens och de tillgångar som projektet skapat samt erbjuda övriga
kommuner i länet att bli delägare.
Delägarskapet följer samma princip som även gäller för andra gemensamt ägda
bolag, att ägarna tillskjuter ett ägartillskott som behandlas och fastställs årligen
vid ägarsamråd. För BD Pop AB ska ägartillskotten inte understiga 6 kr per
invånare. Representanter från BD Pop har föredragit ärendet vid
kommunstyrelsemöte 2012-02-06.
Yrkanden
Roland Kemppainen (s) med biträde av Eva Juntti Berggren(s) yrkar att
Övertorneå kommun anslår 6 kr per invånare i ägartillskott för år 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Norrbottens läns landsting 2011-09-01
Beslut från Kommunförbundet Norrbotten 2011-10-20, § 67
Ks § 171/11
Ks § 14/12
______
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Dnr 14/12

Folkhälsoplan för Övertorneå kommun 2012 - 2014
Kommunfullmäktiges beslut
Folkhälsoplanen antas.
Ärendebeskrivning
Föreligger ett förslag till Folkhälsoplan för Övertorneå kommun utarbetad av
ordföranden i Folkhälsorådet Inga Savilahti Häggbo och samordnare Margot
Keisu 2011-12-27.
Yrkande
Inga Savilahti Häggbo (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
folkhälsoplanen antas.
Propostionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige bifallit Inga Savilahti Häggbos yrkande.
Beslutsunderlag
Förslag till Folkhälsoplan för Övertorneå kommun 2012 - 2014
Au § 17/12
Ks § 15/12
______
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 11.55 -13.00
______
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Dnr 200/11

Medborgarförslag – arbetssituationen på Särkivaaragården
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till socialnämndens
arbetsutskott yttrande i ärendet.
Ärendebeskrivning
Britt-Inger Malmberg och Åsa Wärdling har inlämnat ett medborgarförslag
2011-09-23 angående arbetssituationen på Särkivaaragården.
De föreslår att kommunfullmäktige anpassar budgeten till ökad bemanning, en
tillfredsställande arbetsmiljö samt slopande av delade arbetspass.
Socialnämndens arbetsutskott har 2011-12-27, § 79 behandlat ärendet och
inlämnat ett yttrande angående medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Britt-Inger Malmberg och Åsa Wärdling
Sn au § 79/11
Ks § 21/12
______
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Dnr 252/11

Medborgarförslag – gymnastik- och träningsprogram visas på
kommunens egen tv kanal
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till att kommunledningsförvaltningen kommer att visa ett träningsprogram ett par gånger i
veckan på Meän Infra-tv med start under första kvartalet 2012.
Ärendebeskrivning
Monika Larsson har inlämnat ett medborgarförslag 2011-11-16 om att
kommunen skall visa gymnastik/träningsprogram på kommunens egen tvkanal.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Monika Larsson
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2012-01-12
Ks § 22/12
______
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Dnr 275/11

Medborgarförslag – välkomstbrev till nyinflyttade mm
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarad med hänvisning till att
kommunledningsförvaltningen infört välkomstpaket till alla nyinflyttade.
Ärendebeskrivning
Cajsa Norén har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen borde
välkomna nyinflyttade med ett välkomstpaket i form av brev, information och
erbjudande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Cajsa Norén
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2012-01-12
Ks § 23/12
______
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Dnr 168/11

Medborgarförslag – byggnation av allaktivitetspark
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarad med hänvisning till att kultur- och
fritidsnämnden fått godkännande för en investering under 2012 i ”Hårdgöring
av markyta och reparation av skateramp”.
Ärendebeskrivning
Harry och Jonas Jatko har inlämnat ett medborgarförslag om att kommunen
bygger en allaktivitetspark mellan nuvarande tennisplan och fotbollsplan i
Övertorneå.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Harry och Jonas Jatko
Yttrande från kultur- och fritidskontoret 2012-01-25
Ks § 24/12
______
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Kf § 15
Varuhemsändningen i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ersättningen till dagligvarubutiker i kommunen med varuhemsändning höjs
från 120 kronor per order till 180 kronor per order.
Den nuvarande milersättningen på 60 kronor per mil till berörda
butiker avvecklas.
Ärendebeskrivning
Varuhemsändningen regleras i SFS 2000:284 och av regelverk i
kommunerna. Från och med 2006-10-17 gäller följande regler för
varuhemsändningen i Övertorneå kommun.
Orderersättning på 120 kronor per order.
Milersättning på 60 kronor per mil.
Möjlighet till egenavgift finns.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har meddelat att statsbidragsvillkoren
förändras från och med 2012. Den högsta statsbidragsberättigade
orderersättningen höjs till 200 kronor per order. Statsbidrag till milersättningar
utgår ej.
För att anpassa Övertorneå kommuns varuhemsändning till rådande
ekonomiska förutsättningar, föreslår kommunledningsförvaltningen
att kommunen i fortsättningen utbetalar orderersättningar men att
milersättningarna avvecklas. Butikernas orderersättningar justeras
samtidigt uppåt från nuvarande 120 kronor per order till 180 kronor
per order.
Yrkanden
Roland Kemppainen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ersättningen
till dagligvarubutiker i kommunen med varuhemsändning höjs från 120 kronor
per order till 180 kronor per order och att den nuvarande milersättningen på 60
kronor per mil till berörda butiker avvecklas.
Ulf Zakariasson (öfa) med biträde från Christina Snell Lumio (v)yrkar att de
nuvarande reglerna skall kvarstå oförändrat.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kemppainens yrkande
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunledningsförvaltningen 2012-01-27
Ks § 28/12
______
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Kf § 16
Val av ledamot och ersättare till kommunstyrelsen t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Josefina Simus avsägelse godkänns.
Marita Mattson Barsk (s) väljs som ny ledamot i kommunstyrelsen t o m
2014-12-31.
Per-Erik Muskos (s) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Josefina Simu (s) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot efter Josefina Simu t o m
2014-12-31.
_____
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Val av ledamot till kommunfullmäktiges valberedning t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Josefina Simus avsägelse godkänns.
Deciree Waaranperä Krutrök utses som ny ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Josefina Simu (s) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktiges
valberedning. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot efter Josefina Simu
t o m 2014-12-31.
______
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Kf § 18
Val av nämndeman till Haparanda Tingsrätt t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Josefina Simus avsägelse godkänns.
Johan Kummu (s) utses som ny nämndeman till Haparanda Tingsrätt t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Josefina Simu (s) har avsagt sitt uppdrag som nämndeman vid Haparanda
Tingsrätt. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot efter Josefina Simu t o m
2014-12-31.
_____
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Kf § 19
Val av ersättare till socialnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Frida Lindberg(s) utses som ny ersättare i socialnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Gudrun Kron (s) har av kommunfullmäktige 2011- 09-19, § 63 blivit vald som
ordinarie ledamot i socialnämnden efter Thomas Norberg. Kommunfullmäktige
skall utse ny ersättare till socialnämnden efter Gudrun Kron t o m 2014-12-31.
_____
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Kf § 20
Val av ersättare till barn- och utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Johny Krons avsägelse godkänns.
Val av ny ersättare till barn- och utbildningsnämnden överförs till
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.
Ärendebeskrivning
Johny Kron har avsagt sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse en ny ersättare efter Johny Kron
t o m 2014-12-31.
_____
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Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
1. Johan Kummu (s) – belysning av gång- och cykelväg
2. Johan Kummu (s) – utbyggnad av datanätet
_____
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Inkomna medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats
1. Lars Anttila – ang ”nästan” fria bussresor
_____
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Kf § 23
Besvarande av enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Enkla frågor anses besvarade med följande svar
Roland Kemppainen (s) svarar Linda Ylivainio (c) att följande samarbeten har
initierats med andra kommuner inom och utanför Sverige.
- Ylitornio kommun, interregprojekt rörande avlopp för byn Kauliranta
som pumpas över till svensk sida
- Gång och cykelvägar över gränsen
- IT samverkan med Pajala kommun
- Samverkan om hemsjukvård med Överkalix kommun
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Ulf Hannu (c)
att det inte finns någon oenighet kring organisationen vid tekniska enheten utan
det enbart handlar om en av tjänsterna skall innehålla chefsansvar.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Tomas Mörtberg (c)
att utgått ifrån att sophanteringen vid äldreboendena var åtgärdade.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Tomas Mörtberg
(c) att sophanteringen vid äldreboendena är en verksamhetsfråga i kommunen
och skall lösas.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Tomas Mörtberg
(c) att snöröjningen är lagd på entreprenad och att sammanträffande med
entreprenören kommer att ske.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Christina Snell Lumio
(v) att socialnämnden initierat arbetet med att få bort delade turerna.
Socialnämnden har fått uppgift om omfattning, enhetscheferna har sett över
schemaläggning, förhoppningen är att nya scheman kan börja tillämpas under
april månad. Vedstig kan inte återge ett exakt datum när de delade turerna helt
kommer att försvinna..
Vedestig (s) fortsätter att svara Snell Lumio (v) att Övertorneå arbetar med
jourfamiljer, kontaktpersoner och hemma hosare samt att det pågår en
utredning hur samverkan kan breddas med fler kommuner. I nuläget utgår
därför inget bidrag till kvinnnojouren från Övertorneå kommun.
Inga Savilahti Häggbo (s) svarar Christina Snell Lumio (v) att
minoritetsspråkmedel kan användas för aktiviteter som främjar meänkilei och
finska, bidra till merkostnader för den service som ges på meänkilei och finska,
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Kf § 23 forts
och till revitaliseringsprocess av språket. År 2011 fick kommunen 1 250 tkr i
bidrag och år 2012 1160 tkr, av dessa användes 95 % i vår kommun.
Återbetalningsskyldighet föreligger om inte beslut som fattas i beslutsgruppen
efterföljs.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Christina Snell
Lumio (v) att Miljö– och Byggnadsnämnden gett ett föreläggande att skyltarna
vid nämnd fastighet skall plockas bort.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Ulf
Zackariasson (öfa)
- att det normala är att underhållskostnader och renoveringar ingår i
hyressättningen av en lokal.
- att tekniska enheten utreder och vidtagit åtgärder för att lösa läckaget vid
simhallen i Övertorneå.
- att kontakter sker med berörda aktörer om snöröjning och vägunderhåll.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Östen Lejon (c)
att ett extra möte kommer att äga rum den 22 februari för att diskutera framtida
lösningar och samverkan i anledning av att Kalix kommun aviserat utträde ur
Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) hänvisar Henrik Luttu
(m) till tidigare svar om snöröjningen där regelbundna träffar sker av berörda .
Kemppainen fortsätter att svara Luttu (m) och Juntti (ns) att uppförandet av
själva byggnaden vid Luppioberget beräknas ske under april månad.
Kemppainen kan inte upplysa om anläggningen blir helt klart invändigt till
midsommar.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Kurt Juntti (ns) att
borttagandet av barackerna vid SJ-området sker så fort det är möjligt, och att
han inte känner till att det finns andra kommuner som har tvist med landstinget
om ersättning för tjänster(framför allt medicinutdelning) som utförts av
socialförvaltningens fältpersonal.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) börjar med att svara
Kurt Juntti(ns) att han inte har för avsikt att återupprepa svar på frågor som
tidigare ställts i kommunfullmäktige. Kemppainen (s) informerar Juntti (ns)
att det är kommunfullmäktige som beslutar om nämndernas organisation och
verksamhetsformer, liksom riktlinjerna för hur investeringsfrågorna skall
handläggas i kommunen. Uppföljning och kontroll av den kommunala
verksamheten sker bl a när årsredovisningen godkänns av kommunfullmäktige.
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Kemppainen vädjar till Juntti (ns) att intensifiera en intern diskussion inom det
egna partiet, och kontakter med förvaltningarna för att inhämta sakupplysningar i enskilda ärenden.
Kemppainen (s) svarar också Juntti (ns)
- att det pågår en översyn av översiktplanen och att det inte finns något akut
behov av tomter på Montellvägen
- att två nya tjänster utannonseras vid tekniska enheten.
- att ärenden som lyfts upp på kommunfullmäktiges dagordning bestäms av
kommunfullmäktiges ordförande
- att han inte utesluter bildande av energibolag inom kommunen om intresse
härför finns.
______
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Delgivningar
a) Sammanställning över inlämnade ej besvarade motioner
b) Befolkningsstatistik
c) Länsstyrelsens protokoll 2011-12-29 – ny ledamot/ersättare i
kommunfullmäktige efter Josefina Simu (s)
______
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Kommunfullmäktige 2012-02-20
Ledamot
1. Gudrun Kron (s)
2. Christina Snell Lumio (v)
3. Henrik Luttu (m)
4. Linda Ylivainio (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
9 Östen Lejon (c)
10. Helena Haapaniemi (kd)
11. Roland Kemppainen (s)
12. Inga Savilahti Häggbo (s)
13. Tomas Vedestig (s)
14. Britt-Marie Ödalen (s) 09.15-14.00
15. Tomas Kerttu (s)
16. Elisabeth Holmgren (s)
17. Hans Palo (s)
18. Eva Juntti Berggren (s)
19. Johan Kummu (s)
20. Bengt Larsson (s)
21 Marina Danhall (s)
22. Magnus Pettersson (s)
23 Bente Åkerholm(s)
24. Kurt Lampinen (s)
25. Birger Isaksson (v)
26. Bertil Alanentalo (v)
27. Knut Omark (ns)
28 Kurt Juntti (ns)
29. Ulf Zakariasson (öfa)
30. Arne Honkamaa (s)
Summa:
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