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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 61
Enkla frågor
Kommunfullmäktige beslut
Följande enkla frågor får ställas;
Tomas Vedestig (öfa) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Tomas
Mörtberg om att man i media kan läsa att socialdemokraterna anser ekonomin
vara i fritt fall och att administrationen ökar. Ligger det någon sanning i det eller
är det bara rykten ?
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Tomas
Mörtberg;
-

-

Har avtal om förhyrning av den om- och tillbyggda fd skolan tecknats?
Vilka kommunala funktioner skall inrymmas vid fastigheten?
Aktuell tidplan för projektet?
Vad blir varmhyrorna / vad budgeteras för hyror för respektive kommunal
förvaltningsenhet, skolan, socialen, kommunstyrelsen och kultur- och
fritidssektorn?
Hur stora blir de kommunala investeringarna i inventarier inom skolan,
socialen, kultur- och fritidssektorn?
Hur stora blir de kommunala investeringarna / återställningskostnaderna vid
fd förskolan i Pello, Polgården och Älvgården?

Kurt Juntti (ns) ställer följande fråga till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Håkan Sandqvist;
Fabriksvägen bör nu byggas ut för en sträckning från TFT:s infart mot öster till
Ekobadet, Eilerts verkstad och mot söder för anslutning till Matarengivägen mitt
för Krookskavägen. Enligt vad jag uppfattat har ett detaljplanearbete påbörjats
men ännu inte tillställts Kf för beslut. I vilket skede är planarbetet??
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens vice ordförande
Tomas Vedestig;
-

Justerades sign

Hur engagerar sig kommunens kultur- och fritidssektor för att låta
verksamheten vid Ruskolabacken fortgå utan uppehåll?
Äger kommunen anläggningarna eller är de föreningens? Kan en jämförelse
göras t.ex. med verksamheten vid isladan Tornedalium, Idrottsplatsen i
Övertorneå eller stallet i Haapakyl
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 61 forts
-

Hur är fastighetsbildningen på området?

Johanna Kenttämaa (sd) ställer följande frågor till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Åker Fagervall;
Kan du redogöra för hur anställningen gått till när familjecentralen fått en chef ?
Annonserades tjänsten ut innan den tillsattes ? Kunde inte familjecentralen gå
under någon av de befintliga cheferna i kommunen ?
Hur många anställda finns det på FC ?
Hur är öppettiderna nu och jämfört med tidigare , två år sedan ?
Hur ser besöksantalet ut på FC per vecka ? Antal familjer per vecka ? Är det
skillnad på besöksantalet jämfört med för två år sedan ?
Johanna Kenttämaa (sd) ställer föjande frågor till kommunstyrelsens
ordförande Tomas Mörtberg;
Hur mycket har f d Ekforshuset kostat hittills i renovering ?
Hur mycket tid har ni tillbringat i f d Ekforshuset ? Er plan var ju att ni skulle
bygga om huset för att kunna finnas där och vara tillgängliga för
kommunmedborgarna.
Johan Kummu (-) ställer följande fråga till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Håkan Sandqvist;
Hur långt har ärendet kommit om bergvärme till Turovaara området ? En motion
från 2014.
Johan Kummu (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Tomas
Mörtberg;
Hur mycket billigare eller dyrare har hemtjänstens bilar blivit när man köpt dem
istället för leasing ? Har man installerat alkolås i bilarna ? Vad kostar det att
installera/bil ?
Monika Krypsjö (s) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Tomas
Mörtberg;
Till vilka yrkesgrupper inom kommunens verksamheter tillhandahåller man med
arbetskläder och skyddskläder ?
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

5

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 61 forts
Monika Krypsjö (s) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande Åke
Fagervall om maskinerna i träslöjdsalarna inom kommunens verksamheter
uppfyller de kraven ur säkerhetssynpunkt ?
Ove Emanuelsson (-) frågar kommunstyrelsens vice ordförande Tomas
Vedestig om bredbandsutbyggnaden.
Ove Emanuelsson (-) frågar kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg
om Heart of Lapland.
Inga S Häggbo (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg om
Pelloprojektet ? I vilket skede ligger ärendet nu ?
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 62
VA taxa för 2018
Kommunfullmäktige beslut
VA taxan behålls oförändrad.
Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa för VA.
Permanentboende
Fastavgift
Rörligavgift

2 493,09 kr exkl. moms
15,38 kr exkl. moms

(3 116,36 kr inkl moms)
(19,23 kr inkl moms

Fritidshus
Fastavgift

2 756,25 kr exkl. moms

(3 445,31 kr inkl moms)

Förbrukningen ingår i den fasta avgiften

Förslag till beslut
Ulf Zakariasson (-) med biträde av Per-Erik Muskos (s) föreslår en oförändrad
taxa.
Om höjning av VA-taxan går igenom föreslår Per-Erik Muskos (s) som
tilläggsyrkande att 50 m3 ingår i fasta kostnaden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Zakariasson och Muskos förslag mot kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag om en höjning av VA taxan.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt
Zakariasson och Muskos förslag röstar nej. Vid uppropet avges 15 ja röster och
16 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 63
Renhållningstaxa för 2018
Kommunfullmäktige beslut
Renhållningstaxan behålls oförändrad.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten anser att avgifterna för renhållningen skall justeras så att
renhållningsfunktionen får full kompensation för ökade kostnader. För att
kommunen inte skall subventionera varje tömning bör taxan justeras enligt
förslag samt att taxan därefter justeras årligen enligt Avfallsindex A12:MD –
insamling av hushållsavfall.
Förslag till beslut
Ulf Zakariasson (-) med biträde av Per-Erik Muskos (s) föreslår oförändrad taxa.
Om höjning av renhållningstaxan går igenom föreslår Per-Erik Muskos (s) som
tilläggsyrkande att fem tömningar skall ingå i den fasta avgiften.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Zakariasson och Muskos förslag mot kommunstyrelsens
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag om höjning av renhållningstaxan med 7 %.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag
röstar ja, den som röstar enligt Zakariasson och Muskos förslag röstar nej. Vid
uppropet avges 15 ja röster och 16 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår
av voteringslistan.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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KF § 64
Slamtömningstaxa för 2018
Kommunfullmäktige beslut
Fr o m 1 januari 2018 höjs slamtömningstaxan enlig följande;
80 %-ig täckningsgrad
Tömning brunn/tank 0-3m3
Tömning brunn/tank 3-6m3

644,80 kr exkl. moms
913,60 kr exkl. moms

(806,00 kr inkl moms)
(1 142,00 kr inkl moms)

Extra slang 10-24m
Extra slang 25-40m

160,00 kr exkl. moms
212,00 kr exkl. moms

(200,00 kr inkl moms)
(265,00 kr inkl moms)

Extra tömning (inom 3 dygn)
848,00 kr/tim exkl. moms
Extra tömning (inom 24 timmar 848,00 kr/tim exkl. moms

(1 060,00kr/tim inkl moms)
(1 060,00kr/tim inkl moms)

Då abonnent vägrar tömning eller
oframkomlig väg
560,00kr exkl moms

(700kr inkl moms)

Vid gemensamma/delade brunnar debiteras totalt 120 % av tömningsavgiften
vid ordinarie tömning fördelat på de som är anslutna till brunn/tank.
Taxan justeras därefter årligen under nuvarande ”slamtömnings entreprenad”
enligt Avfallsindex A12:3
Avgifter enligt taxan tas ut av de som med stöd av Övertorneå kommuns
renhållningsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2011-02-21 och skall
betalas till Övertorneå kommun.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten föreslår Övertorneå kommun att from 2018-01-01 höja taxan
för Slamtömning detta för att bättre överensstämma med entreprenadkostnader.
Målet är att uppnå en 100 %-ig täckningsgrad.
Taxan justeras därefter årligen enligt Avfallsindex A12:3.
Förslaget innebär att slamtömningen för en normal kund med en tömning per år
blir 46 kr dyrare. Detta för att kompensera för förändringar av kostnader för
entreprenader och det allmänna kostnadsläget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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KF § 64 forts
Förslag till beslut
Ulf Zakariasson (-) med biträde av Per-Erik Muskos (s) föreslår oförändrad taxa.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Zakariasson och Muskos förslag mot kommunstyrelsens
förslag om en höjning av slamtömningstaxan och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Zakariasson och Muskos förslag.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt Zakariasson och Muskos
förslag röstar ja, den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Vid uppropet avges 15 ja röster och 16 nej röster. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslistan.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 65
Höjning av avgift för trygghetslarm
Kommunfullmäktige beslut
Fr o m 1 januari 2018 höjs avgiften för trygghetslarm till 220 kr/månad.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår i beslut 2017-10-11, § 67 att godkänna förvaltningens
förslag till förändring av avgifter och överlämna det till kommunfullmäktige för
beslut. För avgiften för trygghetslarm föreslår socialnämnden en höjning från
170 kr/mån till 220 kr/mån.
Förslag till beslut
Christina Snell Lumio (v) föreslår avslag på förslaget om höjning av avgift för
trygghetslarm.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Snell Lumios förslag mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag
röstar ja, den som röstar enligt Snell Lumios förslag röstar nej. Vid uppropet
avges 16 ja röster och 15 nej röstar. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 66
Höjning av avgift för serviceinsatser
Kommunfullmäktige beslut
Fr o m 1 januari 2018 höjs avgifterna för serviceinsatser enligt följande;
220 kr/timme för samtliga serviceinsatser oavsett om kunden har omvårdnadsinsatser eller ej. Till serviceinsatser räknas städ, tvätt och inköp.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår i beslut 2017-10-11, § 67 en höjning av avgiften för
serviceinsatser. Nuvarande taxa är 84 kr/timme för kunder som även har
omvårdnadsinsatser och 170 kr/timme för kunder som enbart har serviceinsatser
Förslag till beslut
Christina Snell Lumio (v) föreslår avslag på förslaget om höjning av avgift för
serviceinsatser
Beslutsgång
Ordföranden ställer Snell Lumios förslag mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag om
höjning av avgift för serviceinsatser.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag
röstar ja, den som röstar enligt Snell Lumios förslag röstar nej. Vid uppropet
avges 16 ja röster och 15 nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 67
Förändring av avgift för matdistribution
Kommunfullmäktige beslut
Fr o m 1 januari 2018 fastställs avgiften för matdistribution till följande;
Dubbel (lunch+middag dagligen) 3000 kr/mån
Hel (lunch eller middag dagligen) 1600 kr/mån
Halv (lunch eller middag varannan dag) 800 kr/mån
I matabonnemanget ingår beställning och leverans av mat.
Möjligheten att välja till smör, bröd och mjölk tas bort. Kunden hänvisas istället
att ansöka om hjälp med inköp om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
För samtliga tre varianter av abonnemang beräknas 230 kr av den totala
abonnemangskostnaden/månad, som utkörningskostnad. Denna del inräknas i
kundernas maxtaxa.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden förelår i beslut 2017-10-11, § 67 en förändring av avgiften för
matdistribution. Nuvarande avgifter är 45 kr/portion(exkl smör, bröd och mjölk)
49 kr/portion (inkl smör, bröd och mjölk) samt 18 kr/utkörningstillfälle.
Förvaltningens förslag innehåller också borttagning av portionspriset för
matdistribution och införande av matabonnemang istället. En övergång till
matabonnemang skulle innebära en förenkling av den omfattande administration
som nu finns gällande fakturering av matdistribution.
Förslag till beslut
Johanna Kenttämaa (sd) med biträde av Per-Erik Muskos (s) föreslår avslag på
förslaget om förändring av avgift för matdistribution.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kenttämaa och Muskos förslag mot kommunstyrelsens
förslag om förändring av avgift för matdistribution mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 68
Förslag till budget 2018 och flerårsplan 2019-2020
Kommunfullmäktige beslut
Skattesatsen fastställs oförändrad till 21,75 kronor per skattekrona
för år 2018.
Budget för 2018 återremitteras med motivering att nytt budgetförslag från
alliansen inlämnades under sittande kommunfullmäktige sammanträde.
Ärendebeskrivning
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2017

Budget
2018

Kommunfullmäktige

590

590

Revision

810

805

Överförmyndaren

700

695

Kommunstyrelsen

45 700

45 900

Miljö- o byggnadsnämnd

2 670

2 650

Barn- o utbildningsnämnd 104 700

102 500

Socialnämnd

125 700

126 700

TOTALT

280 870

279 840

23 427

24 101

304 297

303 941

Kapitalkostnader
TOTALT

Fastställa flerårsplan för 2018-2019
Bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa
Verksamhetsplan 2018-2019 inom fastställda ramar, mål och
verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 68 forts
Fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att nämnderna
medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per
nämnd/förvaltning.
Plan 2019 – 2020 skall utgöra underlag för kommande års
budgetberedning.
Fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för år
2018 - 2020 .
De av riksdagen antagna regler om en god ekonomisk hushållning
skall gälla.
Uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska förutsättningarna kan
försämras framledes varför strukturella förändringar kan vara nödvändiga och att
ramarna för 2019-2020 därför är preliminär.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) med biträde av Åke Fagervall, Marianne Salometsä och
Robert Grape föreslår följande förslag till budget 2018;
Styrelse/Nämnd

Budget 2018

Kommunfullmäktige

590

Revision

805

Överförmyndaren

695

Kommunstyrelsen

46 900

Miljö- o byggnadsnämnd

2 650

Barn- o utbildningsnämnd 103 500
Socialnämnd

128 200

TOTALT

283 340

Kommunfullmältige ajourneras 14.35-14.40.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 68 forts
Bente Åkerholm (s) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att ärendet skall avgöras idag
röstar ja, den som röstar för att ärendet återremitteras röstar nej. Vid uppropet
avges 19 ja röster och 12 nej röster. Ordföranden konstaterar att då minst en
tredjedel röstat nej återremitteras ärendet som minoritetsåterremiss.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 69
Riktlinjer för beviljande av tjänstledighet utöver lag och avtal
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2014-05-19, § 50 upphävs.
Ärendebeskrivning
Nuvarande regler gällande tjänstledigheter har fått negativa konsekvenser för
verksamheterna. Reglerna hänförs till ett tidigare beslut som fattats i
kommunfullmäktige 2014-05-19. Det tidigare beslutet har även en lydelse som
inte är förenlig med gällande lagstiftning. Förvaltningen har tagit fram förslag
till riktlinjer och föreslår att dessa antas samt att tidigare beslut i
kommunfullmäktige upphävs.
______
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KF § 70
Omprövning av beslut att höja vattennivån i sjön Särkijärvi
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2013-09-16, § 80 upphävs och ärendet avslutas.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag från Lars Ylivaino inlämnades hösten 2011 med
innebörden av att höja vattennivån i sjön Särkijärvi belägen intill centrala
Övertorneå. Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-16, § 80 att bifalla
medborgarförslaget och att uppdra till tekniska enheten att;
- 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.
Tekniska enheten har i dagsläget varken personella eller ekonomiska resurser att
genomföra de åtgärder som följer av fullmäktiges beslut, kostnaden för
ovanstående åtgärder kan beräknas till, ca.200 tkr. Därtill bedömer tekniska
enheten att det utvecklingsarbete som pågår runt Särkijärvi ekopark, bl.a.
montering av belysning och skyltning medför att en höjning av vattennivån i
sjön skulle te sig kontraproduktiv, då risken för att gång- och cykelvägen på
vissa platser runt sjön skulle hamna under vatten skulle öka markant, speciellt
under vår och försommar. Åtgärderna är ett led i att öka tillgängligheten för
ekoparken och främja en ökad folkhälsa Därtill så pågår ett aktivt
föreningsarbete med att utveckla golfverksamheten i Tureholm, en höjning av
vattennivån skulle kunna medföra en ökad risk för skador på golfbanan på
utsatta ställen, vilket skulle drabba föreningen ekonomiskt.
Utifrån ovanstående föreslår tekniska enheten att beslutet att bifalla
medborgarförslaget ska omprövas och att förslaget avslås med motiveringen att
en höjning av vattennivån medför en menlig påverkan på det pågående
utvecklingsarbetet vid Särkijärvi ekopark. I de fall att en omprövning ej är
aktuell behöver en omprioritering genomföras avseende tilldelade ekonomiska
ramar under perioden 2018-2020 för att kunna genomföra beslutade åtgärder.
______
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KF § 71
Politisk organisation - förslag till förändring av antalet ledamöter i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslut
Kommunfullmäktige skall fr o m nästkommande mandatperiod bestå av 25
ledamöter.
Andelen ersättare i kommunfullmäktige skall från och med samma mandatperiod
vara oförändrat 50 %.
Länsstyrelsen underrättas om kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige består idag av 31 ledamöter. Enligt 5 kap 1 §
kommunallagen skall antalet ledamöter i kommunfullmäktige uppgå till ett udda
tal och minst 21 ledamöter med upp till 12.000 röstberättigade innevånare.
Enligt 5 kap 4 § kommunallagen skall kommunfullmäktige fatta beslut om det
antal ersättare som skall ligga till grund för tillämpning av 18 kap 55 § vallagen.
Antalet skall utgöra viss andel, dock högst hälften av det antal platser varje parti
får i kommunen.
I diskussioner som förts med gruppledarna inom respektive parti föreslås
kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige fr o m nästkommande
mandatperiod ska ha 25 ledamöter samt att andelen ersättare fr o m samma
mandatperiod skall vara oförändrat 50 %.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen (s) med biträde av Tomas Kerttu (s), Per-Erik Muskos (s)
Robert Grape (c) och Tomas Vedestig (öfa) föreslår att kommunfullmäktige
skall bestå av 25 ledamöter fr o m nästa mandatperiod.
Rolf Mäkitalo (v) föreslår att kommunfullmäktige skall bestå av 27 ledamöter
fr o m nästa mandatperiod.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kemppainen m fl förslag mot Mäkitalos förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt Kemppainen m fl förslag.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

19

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 71 forts
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Kemppainen m fl förslag
röstar ja, den som röstar för Mäkitalos förslag röstar nej. Vid uppropet avges 22
ja röster, 5 nej röster och 4 ledamöter avstår från att rösta. Hur varje ledamot
röstat framgår av voteringslistan.
______
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KF § 72
Motion - inventera tillgängligheten i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktige beslut
Motionen avslås.
Tekniska enheten gör alltid tillänglighetsanpassningar vid om- och
tillbyggnationer. Så kallade enkelt avhjälpta hinder är kommunen alltid skyldig
att åtgärda.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet Övertorneå genom Christina Snell-Lumio och Rolf Mäkitalo
föreslår i inlämnad motion att Övertorneå kommun inventerar tillgängligheten i
kommunen och på bästa sätt åtgärdar de brister som kommunen finner. Detta
mot bakgrund av att bristande tillgänglighet införts som en ny form av
diskriminering i diskrimineringslagen (2008:567) (DL).
Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning
missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den
personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna
funktionsnedsättning. De åtgärder som kan krävas enligt DL ska vara skäliga
utifrån krav på tillgänglighet i annan lag eller författning och med hänsyn till de
ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av
förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt
andra omständigheter av betydelse. Med anledning av detta kan resultatet av
bedömningarna bli olika från fall till fall och även variera över tid då
omständigheterna kan förändras. Det är därför inte så enkelt att avgöra om
bristande tillgänglighet föreligger. Så kallade enkelt avhjälpta hinder är
kommunen dock alltid skyldig att åtgärda.
Tekniska enheten har uppgett att kommunen numera alltid gör
tillgänglighetsanpassningar vid om- och nybyggnationer, men att någon
fullständig inventering av kommunens fastigheter inte har gjorts.
Beslutsunderlag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2017-10-16.
Förslag till beslut
Christina Snell Lumio (v) föreslår bifall till motionen.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

21

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 72 forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer Snell Lumios förslag mot kommunstyrelsens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen.
______
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KF § 73
Medborgarförslag - måla ytterdörren vid Gränsälvsgymnasiet
Kommunfullmäktige beslut
Medborgarförslaget avskrivs.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att måla ytterdörren vid Gränsälvsgymnasiet inkom
hösten 2008. Ärendet har ej utretts och därvid ej genomgått sedvanlig politisk
berednings- och beslutsprocess. Ytterdörrarna vid Gränsälvsgymnasiet är dock
utbytta sedan flera år varigenom en ommålning ej är aktuell eller nödvändig.
Tekniska enheten föreslår att medborgarförslaget ska avskrivas.
______
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KF § 74
Medborgarförslag - flytt av grillstuga av ladtyp till fågeltornet i Tureholm
Kommunfullmäktige beslut
Medborgarförslaget avskrivs från vidare handläggning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag (L. Ylivaino) inlämnades hösten 2013 med innebörden av
att grillstugan belägen efter strandpromenaden skulle flyttas till Särkijärvi
ekopark, invid fågeltornet i Tureholm. Kommunfullmäktige beslutade 140224,
§ 12 att avslå medborgarförslaget och samtidigt uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda och inkomma med kostnadskalkyl för byggande av ny
grillstuga vid fågeltornet i Tureholm. Kommunledningsförvaltningen inkom
140808 med en kompletterande utredning med förslag att den befintliga
grillstugan ska omlokaliseras istället för en nybyggnation. Inget nytt politiskt
beslut har dock fattats avseende inriktningen i ärendet.
Enligt uppgifter nyttjas den berörda grillstugan av förskoleverksamheten i
centralorten. Tekniska enheten bedömer därutöver att de redan idag finns relativt
goda möjligheter till rekreation och utevistelse vid ekoparken vid sjön Särkijärvi.
Det finns två grillplatser, vara den ena har ett vindskydd och vid det andra finns
det ett fågeltorn som erbjuder skydd mot vädrets makter. Övertorneå kommun
bedriver, utifrån relativt begränsade ekonomiska resurser, ett ambitiöst arbete
med att underhålla och utveckla den turistiska infrastrukturen i kommunen,
d.v.s. stigar, leder, rastplatser, besöksmål, etc. Att uppföra eller flytta en till
byggnad till Särkijärvi ekopark, som redan har en god tillgång till grillplatser bör
inte vara en prioriterad åtgärd i avseende av hur avsatta medel ska nyttjas. Därtill
nyttjas som tidigare nämnt grillstugan av förskoleverksamheten vid centralorten.
Utifrån ovanstående föreslår tekniska enheten att ärendet avseende grillstugan
vid strandpromenaden ska avskrivas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2017-10-16.
______
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KF § 75
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Kommunfullmäktige beslut
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Christina Snell Lumio och Rolf Mäkitalo har ställt i en interpellation till
kommunalrådet Tomas Mörtberg följande;
För snart två år sedan initierade Vänsterpartiet en diskussion i kommunfullmäktige kring befolkningsutvecklingen i Övertorneå. Detta resulterade i Projekt
2020 som startade i början av detta år och ska pågå under två år. Projektets mål
är att öka attraktiviteten och inflyttningen till Övertorneå. Projektet ska också
speciellt rikta sig mot barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
Nu när vi har halvtid i projektet vill Vänsterpartiet fråga kommunalrådet men
även övriga partier hur projektet har lyckats med sitt uppdrag och om
kommunfullmäktige behöver initiera nya tankar så att projektet kan utvecklas
starkare.
Vänsterpartiet tycker det är positivt att kommunen vill ta tag i dessa frågor, men
vi tror inte att ett projekt kommer att vända befolkningsutvecklingen. Det behövs
något mer. Vi behöver ett omtag i hela kommunorganisationen – ett
övergripande uppdrag som genomsyrar alla förvaltningar och hela
organisationen. Ett uppdrag som åläggs samtliga förvaltningar.
Hur får vi en kommun som tar tillvara barn och ungdomars erfarenheter och
kunskap ?
Hur får vi en kommun som är tillgänglig för alla, som uppmuntrar kulturell
mångfald och olikheter ?
Hur ökar vi jämställdheten ? Hur får vi en bra arbetsmiljö ?
För det är så vi ökar kommunens attraktivitet – med ökad tillgänglighet,
jämställdhet, mångfald och öppenhet.
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Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg;
Hur får vi en kommun som tar tillvara barn- och ungdomars erfarenheter
och kunskaper?
Vi har utarbetat och en ungdomspolitisk strategi som antogs av ett enhälligt Kf
161212 (§ 106) som pekar ut tre prioriterade utvecklingsområden för
ungdomspolitiken i Övertorneå kommun, ökad möjlighet till påverkan,
arbetstillfällen och sysselsättning och meningsfull fritid. Strategin bygger, bl.a.
på resultatet av de diskussioner och samtal som genomfördes på fritidsgården
och utgår således från ungdomarnas egna tankar och önskemål kring inflytande
och delaktighet. Varje nämnd, styrelsen och förvaltningarna ska förhålla sig till
strategin och utarbeta aktiviteter som genomförs i linje med de i strategin
utpekade utvecklingsområdena.
På fritidsgården ”Frippes” uppmuntras de ungas egna uttryck och engagemang.
Den lokala rock- och popscenen (Kulturskolan, Röda Kvarn) är ett annat
exempel på viktiga, utvecklande mötesplatser. Vi har också en relativt ny
verksamhet för barn och unga i kommunen – Övertorneå Makerspaceförening –
som ställer avancerad utrustning till målgruppens förfogande.
Befolkningsutvecklingen
Vi behöver fler arbetstillfällen, en diversifierad arbetsmarknad, våra företagare
behöver känna att det finns en framtid i kommunen så att de vågar investera och
expandera. Vi behöver även attrahera nya företag som ser fördelar med att
etablera sig i vår kommun. Utan fler arbetstillfällen så är det svårt att vända
nuvarande befolkningstrend, de är få som vill flytta till arbetslöshet. Vård, skola
och omsorg är och kommer att vara viktiga näringar i vår kommun. Men för att
vara en attraktiv kommun behöver vi kunna erbjuda även andra typer av arbeten.
Projekt 2020 ska ses som ett komplement till det arbete som ska bedrivas av
nämnder, styrelse och förvaltningar för att skapa ett attraktivt Övertorneå.
Genom projektet får vi möjlighet att arbeta med attraktivitetsskapande åtgärder,
såsom, t.ex. isbana, tillgängliggörande av tätortsnära natur, stöd till olika former
av föreningsaktiviteter som syftar till att höja attraktiviteten för kommunen. Vi
är en liten kommun med begränsade resurser, men genom projekt 2020 får vi
möjlighet att genomföra insatser som vi annars inte hade kunnat genomföras.
Återigen, vård, skola och omsorg är grundstommen i den kommunala
verksamheten och ska så vara, men om vi ska kunna skapa en attraktiv kommun
så behöver vi även arbeta med, t.ex. näringslivsutveckling.
Sen Kristina, så har projekt 2020 en politisk styrgrupp, där både du och jag sitter
med, som ska se till att arbetet bedrivs i enlighet med projektplanen. Alla
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ledamöter i styrgruppen har möjligheter att påverka hur projektet bedrivs. Jag
kan förstå att du frågar hur projektet har lyckats med sitt uppdrag, då du valt att
inte medverka på mer än ett styrgruppsmöte hittills under året. Jag tycker det är
dags att Vänsterpartiet tar sin roll i styrgruppen på allvar och faktiskt medverkar
på mötena eller att ni överlåter er plats åt något annat parti som vill tillvarata den
möjligheten.
Hur får vi en kommun som är tillgänglig för alla, som uppmuntrar kultur,
mångfald och olikheter?
I en kommun med stora geografiska avstånd är det viktigt med fungerande
persontransporter. Alliansen har återinfört gratisbussar 2016. Särskilda turer för
ungdomar finns på fredagar och varannan lördag. En annan viktig service för
barn och unga är stabila IT-kommunikationer. Även här är kommunen i
framkant. Övertorneå kommun har satsat på bredbandsutbyggnad sedan 1995
och har en mycket hög anslutningsgrad till det lokala bredbandsnätet.
Hur ökar vi jämställdheten?
Övertorneå kommun har undertecknat CEMR-deklarationen och har därmed
förbundit sig att verka för jämställdhet mellan könen på sina arbetsplatser. Vi
arbetar, bl.a. med utbildning och informationsinsatser till nämnder, styrelsen och
förvaltningarna för att stötta deras arbete med att jämställdhetsintegrera sina
verksamheter och service till medborgarna. Vidare så beaktas tillgänglighetsoch jämställdhetskonsekvenser i våra utredningar inför beslut. Vi politiker får
årligen en sammanställning av det gångna årets arbete och då möjlighet att
besluta om ett förändrat arbetssätt, tillföra mer resurser, etc. En av de största
utmaningarna är hur vi inom det internpolitiska arbetet ska arbeta för att öka
representativiteten mellan könen?
Kultur- och fritidslivet i bygger på ett samspel mellan alla aktörer i ett samhälle.
Kulturlivet är detta relativt jämställt beträffande både utövare och konsumenter.
Jämställdhetsproblemen finns på idrottssidan, beträffande barn och ungas
idrottande. Ojämlikheterna avspeglas i fördelningen av aktivitetsstöden till
utövare i åldern 7-25 år. Traditionellt brukar denna form av stöd till 75 % hamna
hos pojkar och män. En förändring har dock inträffat från och med 2016. En ny
förening med stor idrottsverksamhet för både flickor och pojkar har startat upp,
och detta har resulterat i en viss utjämning, då 35 % av aktivitetsstöden numera
går till idrottande flickor och kvinnor.
Hur får vi en bra arbetsmiljö?
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

27

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 75 forts
Genom att vi som arbetstagarorganisation fortsätter med det aktiva arbete som vi
bedriver i enlighet med arbetsmiljölagens intentioner. Men även genom
fortbildning, tillse hög kvalité på medarbetar- och lönesamtal, kontinuerlig
kompetensutveckling av våra chefer för att stärka dem i deras ledarskap. Vi
genomför medarbetarundersökningar, för att skapa oss en bild av hur såväl den
fysiska som psykosociala arbetsmiljön ser ut i våra verksamheter och därigenom
kan vidta lämpliga åtgärder. Vidare så satar vi på ökade möjligheter till friskvård
för våra medarbetare, t.ex. har vi infört möjligheten till friskvårdspeng som ett
alternativ till friskvårdstimma. Därigenom tror vi att vi kan motivera fler att
utöva fysisk aktivitet och bidra till en förbättrad folkhälsa.
Kristina och Rolf, ni skriver att det är genom att arbeta med barn- och
ungdomars erfarenheter och kunskap, mångfald, tillgänglighet och jämställdhet
som vi ökar attraktiviteten för vår kommun. Jag, håller med dig fullständigt!
Men jag skulle även vilja tillägga, att vi politiker har en ytterst viktig roll i
arbetet med att skapa en attraktiv kommun. Detta kan vi, bl.a. göra genom att
visa respekt för varandra, vara lyhörda, att ta reda på fakta i ärenden och
påståenden innan vi (politiker) uttalar oss. Vi skapar varken en bra arbetsmiljö
för våra medarbetare eller en attraktiv kommun när den politiska debatten
kännetecknas av brist på fakta och sakkunskaper och som många gånger handlar
om rena verksamhets- och organisationsfrågor på detaljnivå. Jag välkomnar
istället en saklig debatt utan personliga påhopp, som baseras på fakta och
ideologiska ställningstaganden och som tar sikte på strategiska frågor, som om
hur vi skapar en attraktiv och hållbar kommun för framtiden. Det gör vi inte
genom nuvarande politiska debattklimat.
I debatten deltar; Christina Snell Lumio, Tomas Mörtberg, Tomas Vedestig, PerErik Muskos, Rolf Mäkitalo, Johanna Kenttämaa, Inga S Häggbo och Tomas
Kerttu.
______
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Nya inlämnade motioner
Kommunfullmäktige beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande nya motioner har inlämnats;
1.
2.
3.
4.

Östen Lejon (c) – ändra åldersgräns vid övertalighet
Johanna Kenttämaa (sd) – äldres mat
Johanna Kenttämaa (sd) – utrustning till förskolor
Johan Kummu (-) – asfaltering vid återvinningen

______
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Nya inlämnade medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslut
Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats;
1. Bengt Aili, Arne Honkamaa, Sören Lumio & Per Huuva – anhållan om
medverkan i återställningsåtgärder i Puostijärvis vattensystem
2. Lars-Arne Nordmark – varför kör inte hemtjänsten med elbilar ?
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

30

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 78
Besvarande av enkla frågor
Tomas Mörtberg (c) svarar Tomas Vedestig att socialdemokraternas
massmediala påstående om en ekonomi i fritt fall inte stämmer.
Tomas Mörtberg svarar Kurt Juntti
Att avtal ännu inte tecknats mellan kommunen och Nya Älvgården AB.
Fastigheten kommer att inrymma lokaler för särskilt boende, förskola, kök &
matsal, gymnastiksal, lokaler för distriktssköterskemottagning och vattenverk,
Att lokalerna beräknas vara färdigställda 27 april 2018 som möjliggör
verksamhetsstart 1 maj 2018
Att de definitiva hyresnivåerna ännu ej fastställts
Att socialnämnden budgetmässigt upptagit 2 miljoner i investeringsbudgeten
Att hitintills finns inga kända kommunala återställningskostnader för förskolan i
Pello, Polgården eller Älvgården
Håkan Sandqvist svarar Kurt Juntti att detaljplanen för området vid
Matarengivägen 72 inte reglerar någon bredd p infart och ger därför en
möjlighet till anläggande av en egen infart till garaget
Tomas Vedestig svarar Kurt Juntti att Stiftelsen Ruskola friluftsområde har svårt
att hitta frivillig arbetskraft för att lösa ett öppethållande vid Ruskolabacken.
Kultur- och fritidsutskottet tittar därför på vilka möjligheter som finns till att
stötta stiftelsen. Vedestig upplyser Juntti om att kommunen äger själva
fastigheten men att det är Stiftelsen Ruskola friluftsområde som har driftansvar
för anläggningen.
Åke Fagervall svarar Johanna Kenttämaa att ansvaret för personal och
verksamhet är en direkt verksamhetsfråga där han fått uppgift om att barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsutvecklare tillförts funktionen som innebär att
personalansvaret för familjecentralen tillförts tidigare arbetsuppgifter,
Att familjecentralen numera har utökat öppethållandetiderna från 18 timmar per
vecka till 26 timmar per vecka som inkluderar öppethållande en kväll i veckan
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 78 forts
Att besöksantalet i oktober uppgått till 108 vuxna och 122 barn från 2-50
personer/tillfälle.
Tomas Mörtberg svarar Johanna Kenttämaa att renoveringen hitintills kostat
totalt 2654 tkr inkluderat fastighetsköp, rivning av uthus, asfaltbeläggning,
fjärrvärmeanslutning, målning, fönsterbyte och ramp.
Mörtberg svarar Kenttämaa att han personligen besöker lokaliteterna varje
vecka.
Håkan Sandqvist svarar Johan Kummu att arbetet fortskrider med att försöka
hitta en ny vattentäkt bakom Isovaara.
Tomas Mörtberg svarar Johan Kummu att han återkommer med svar rörande
kostnadsjämförelse leasing/köp av hemtjänstbilar vid nästa kommunfullmäktige.
Mörtberg svarar vidare Kummu att många av de kommunala fordonen idag
saknar alkolås.
Mörtberg svarar Monika Krypsjö att många yrkeskategorier som t ex vård- och
omsorgspersonal, vaktmästare, Va personal, förskolor mm omfattas av den
grupp som kommunen tillhandahåller arbetskläder eller skyddskläder till. En
fullständig förteckning av dessa personalkategorier framgår av kommunens
hemsida.
Åke Fagervall svarar Monika Krypsjö att nyinvesteringar ägt rum i träslöjdens
maskinpark och att han förutsätter att dessa maskiner uppfyller ställda
säkerhetskrav.
Tomas Vedestig svarar Ove Emanuelsson att bredbandsutbyggnaden fortskrider
planenligt och anpassas utifrån förutsättningar att återsöka investeringsbidrag.
Just nu pågår arbetena vid Vyöni och Haapakylä.
Tomas Mörtberg svarar Ove Emanuelsson att kommunen medfinansierat Heart
of Lapland med 206 tkr/år i tre års tid.
Tomas Mörtberg hänvisar Inga S Häggbo till de svar som avgivits på tidigare
ställda enkla frågor.
______
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 79
Redovisning av partistöd 2016
Kommunfullmäktige beslut
Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger redovisning av partistöd 2016 från Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Norrbottens sjukvårdsparti, Övertorneå fria
alternativ, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
Moderaterna har inte inlämnat redovisning för 2016.
______
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Kommunfullmäktige

2017-11-13

KF § 80
Delgivningar
Kommunfullmäktige beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna;
1. Befolkningsstatistik per 2017-10-31
2. Länsstyrelsens protokoll 2017-10-09 om ny ersättare i kommunfullmäktige
efter Monica Simu
______
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Sammanträdesdatum

.
KF §
Närvarolista

Kommunfullmäktige 2017-11-13
Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
Namn
2. Riitta Björk (c)
3. Tomas Mörtberg (c)
4. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
5. Robert Grape (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Nils Ström (c)
8. Gunnar Björk (m)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Vega Kihlström (s)
13. Per-Erik Muskos (s)
14. Bente M Åkerholm (s)
15. Elisabeth Holmgren (s)
16. Johan Norberg (s)
17. Monika Krypsjö (s)
18. Johan Kummu (-)
19. Tomas Kerttu (s)
20. Christina Snell Lumio (v)
21. Rolf Mäkitalo (v)
22. Johanna Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (öfa)
24. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
25. Ulf Zakariasson (-)
26. Jörgen Ekersund (-)
27. Ove Emanuelsson (-)
28. Jens Vedestig (öfa)
29. Åke Fagervall (ns)
30. Kurt Juntti (ns)
31. Ulf Hannu (c)
Summa:
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Kf § 62
Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Ja

Kf § 63

Nej Avs Ja

1
1
1
1
1
1
1
1
1

t

1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

Nej

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

1
1
1
1
1
1
1
15 16

1
1
1
1
1
1
1
15 16

Avs

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

.

Kommunfullmäktige 2017-11-13
Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
Namn
2. Riitta Björk (c)
3. Tomas Mörtberg (c)
4. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
5. Robert Grape (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Nils Ström (c)
8. Gunnar Björk (m)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Vega Kihlström (s)
13. Per-Erik Muskos (s)
14. Bente M Åkerholm (s)
15. Elisabeth Holmgren (s)
16. Johan Norberg (s)
17. Monika Krypsjö (s)
18. Johan Kummu (-)
19. Tomas Kerttu (s)
20. Christina Snell Lumio (v)
21. Rolf Mäkitalo (v)
22. Johanna Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (öfa)
24. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
25. Ulf Zakariasson (-)
26. Jörgen Ekersund (-)
27. Ove Emanuelsson (-)
28. Jens Vedestig (öfa)
29. Åke Fagervall (ns)
30. Kurt Juntti (ns)
31. Ulf Hannu (c)
Summa:
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Kf § 64
Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Ja

Kf § 65

Nej Avs Ja

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

t

Nej

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

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15 16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
16 15
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Sammanträdesdatum

.

Kommunfullmäktige 2017-11-13
Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
Namn
2. Riitta Björk (c)
3. Tomas Mörtberg (c)
4. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
5. Robert Grape (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Nils Ström (c)
8. Gunnar Björk (m)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Vega Kihlström (s)
13. Per-Erik Muskos (s)
14. Bente M Åkerholm (s)
15. Elisabeth Holmgren (s)
16. Johan Norberg (s)
17. Monika Krypsjö (s)
18. Johan Kummu (-)
19. Tomas Kerttu (s)
20. Christina Snell Lumio (v)
21. Rolf Mäkitalo (v)
22. Johanna Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (öfa)
24. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
25. Ulf Zakariasson (-)
26. Jörgen Ekersund (-)
27. Ove Emanuelsson (-)
28. Jens Vedestig (öfa)
29. Åke Fagervall (ns)
30. Kurt Juntti (ns)
31. Ulf Hannu (c)
Summa:
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Kf § 66
Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
31
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Kf § 68

Nej Avs Ja

1
1
1
1
1
1
1
1
1

t

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16 15

Nej

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19 12

Avs
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

.

Kommunfullmäktige 2017-11-13
Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
Namn
2. Riitta Björk (c)
3. Tomas Mörtberg (c)
4. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
5. Robert Grape (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Nils Ström (c)
8. Gunnar Björk (m)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Vega Kihlström (s)
13. Per-Erik Muskos (s)
14. Bente M Åkerholm (s)
15. Elisabeth Holmgren (s)
16. Johan Norberg (s)
17. Monika Krypsjö (s)
18. Johan Kummu (-)
19. Tomas Kerttu (s)
20. Christina Snell Lumio (v)
21. Rolf Mäkitalo (v)
22. Johanna Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (öfa)
24. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
25. Ulf Zakariasson (-)
26. Jörgen Ekersund (-)
27. Ove Emanuelsson (-)
28. Jens Vedestig (öfa)
29. Åke Fagervall (ns)
30. Kurt Juntti (ns)
31. Ulf Hannu (c)
Summa:
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Kf § 71
Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Ja

Nej Avs

1
1

t

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