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sid 2

Kf § 91
Granskning av läkemedelsanvändningen och läkemedelsrutiner vid
kommunens särskilda boenden för äldre
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen föranleder inget beslut av kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Revisorerna redovisar resultatet från rubricerade granskning.
Revisorernas övergripande bedömning är att de granskade förhållandena inte är
ändamålsenliga till alla delar. Revisorerna ser att det finns områden som
bedrivs på ett tillfredställande sätt med det finns även områden där utveckling
och förändring behöver ske. Revisorerna påpekar att läkemedelsanvändningen
bland de äldre vid de särskilda boendena behöver regelbundet följas upp och
rapporteras till socialnämnden. Ur patientsäkerhetssynpunkt anser revisorerna
att det är positivt med läkarstöd vid alla äldreboenden samt att
administreringen av läkemedel vid äldreboendena sker enligt gällande
riktlinjer. Läkemedelsanvändningen/läkemedelsförskrivningen anses dock i
många fall uppseendeväckande hög vid äldreboenden vid jämförelse med
övriga kommuner. Rapportering av läkemedelsavvikelser vid äldreboenden
sker inte i tillräcklig omfattning. Revisorerna konstaterar att det finns en
övergripande styrning från socialnämndens sida avseende inriktning och
övergripande mål för läkemedelshanteringen., däremot finns ingen angiven
övergripande inriktning när det gäller de äldres läkemedelsanvändning.
_____
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Kf § 92

sid 3

Dnr 192/09

Delårsrapport januari-augusti 2009 samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktiges beslut
Justerad delårsrapport enligt lagda yrkanden läggs till handlingarna.
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2009-11-03 läggs till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsbokslut per 2009-08-31. I årsprognosen för 2009 beräknas
årets resultat bli -588 tkr, vilket är 7488 tkr sämre än budgeterat. Nämndernas
driftredovisning för året ligger till grund för bedömning av kommunens
nettokostnader i resultaträkningen. Nämndernas prognostiserar ett
budgetnettounderskott om totalt 7 290 tkr. Inom finansnettot prognostiseras ett
budgetnettounderskott på 198 tkr. Kommunallagens balanskrav innebär att
intäkterna ska överstiga kostnaderna. I och med att prognosen för 2009 visar ett
negativt resultat kommer kommunen att utnyttja undantagsregeln (synnerliga
skäl) avseende realisationsförluster vid avyttring av fastigheter med totalt 5 548
tkr, och därmed beräknas det justerade årsresultatet uppgår till + 4 960 tkr.
Ekonomichef Kjell Hedlund föredrar delårsrapporten. Roland Hedlund från
revisorerna föredrar revisorernas bedömning av delårsrapport per 2009-11-03
Yrkanden
Eva Juntti Berggren (s) yrkar att delårsrapporten tillförs text ”I samband med
avveckling av Utvecklingsbolaget överfördes 380 tkr i projektmedel till
kommunen” i näst sista stycket på sid 2.
Arne Honkamaa (s) yrkar att ordet LOV under rubriken Viktiga händelser 2009
stryks från sid 22.
Propositionsordning
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige tillstyrkt yrkade ändringar i delårsrapporten.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari – augusti 2009
Bb § 108 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 107/09
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2009-11-03
______
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sid 4

Kf § 93
Förslag till budget 2010 och flerårsplan 2011-2012
Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen fastställs oförändrad till 21,53 kronor per skattekrona för år 2010.
Anslagsbindningen fastställs på nämndsnivå.
Nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per
nämnd/förvaltning.
Flerårsplanen 2010 – 2012 skall utgöra underlag för kommande års
budgetberedning.
De av riksdagen antagna regler om en god ekonomisk hushållning skall gälla.
Nämnderna uppmärksammas på att de ekonomiska förutsättningarna framledes
kan komma att förändras varför strukturella förändringar är nödvändiga och
ramen för 2011– 2012 är preliminära.
Nettodriftramar för 2010 tilldelas enligt nedan.
Driftbudgetplan för 2011-2012 exklusive löneökningar och kapitalkostnader
fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2010-2012
Kapitalkostnaderna för 2010 tillförs nämnderna/styrelserna enligt nedan.

Styrelse/Nämnd
Kommunfullmäktige
Revision
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
Miljö-och
byggnadsnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Barn-och
utbildningsnämnd
Socialnämnd
TOTALT
Kapitalkostnader
Justerades sign

Budgetram
Budget
2009
2010
300
300
720
720
350
450
42 300
42 100
3 000
3 000
10 300

10 700

96 850

97 000

96 850
250 670

98 000
252 270

28 683

25 469
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Kf § 93 forts
Separata medel i resultatbudgeten för 2010 upptas för lönehöjningar med 4 200
tkr, som fördelas av kommunstyrelsen.
Investeringsbudget 2010 och investeringsplan 2011-2012
Investeringsbudgeten för 2010 fastställs enligt föreliggande förslag
med nettoinvesteringar om totalt 18 330 tkr,
Preliminära nettoinvesteringsramar fastställs för 2011 och 2012 till
31 100 tkr respektive 14 560 tkr
Resultat- och finansieringsbudget 2010-2012
Föreliggande förslag till resultat- och finansieringsbudget för åren 2010-2012
fastställs. Resultatet justerat efter fastställda ramar.
Balansbudget/plan 2010-2012
Föreliggande förslag till balansbudget/plan fastställs.
Den av kommunfullmäktige fastställda budget 2010 ger balans i
resultatbudgeten för 2010, och i planen för 2011-2012.
Reservationer
Samtliga (s) och (v) ledamöter reserverar sig mot den fastställda
nettodriftramen för 2010. Reservationen gäller ej nettodriftramen för
överförmyndaren.
Ledamöterna Linda Ylivainio (c) Tomas Mörtberg (c) Östen Lejon (c), Helena
Haapaniemi (c), Sven Kostenius (öa) Kurt Juntti (ns) och Aila Lehto (m)
reserverar sig mot fastställd nettodriftram för överförmyndaren.

Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomienhetens sammanställning av nämndernas och
styrelsens förslag till budget 2010 och flerårsplan 2011-2012. Ekonomichefen
Kjell Hedlund föredrar budget– och flerårsplanen. Ordföranden informerar om
revisorernas budgetäskande (785tkr) och kommunfullmäktigeberedningens
förslag till nettodriftram för revisorerna (720tkr)

Justerades sign
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sid 6

Kf § 93 forts
Yrkanden under kommunfullmäktige
Linda Ylivainio (c) med biträde av Harry Grape (c), Tomas Mörtberg (c) och
Sven Kostenius (öa) yrkar att kommunfullmäktige fastställer
kommunstyrelsens förslag till nettodriftramar för 2010 och driftbudgetplan för
2011-2012 exklusive löneökningar och kapitalkostnader
Styrelse/Nämnd

Budgetram Budget
Budget Budget
2009
2010
2011
2012
Kommunfullmäktige
300
300
300
300
Revision
720
720
720
720
Överförmyndaren
350
520
520
520
Kommunstyrelsen
42 300
42 100
37 400
37 300
Miljö-och
3 000
3 000
3 000
3 000
byggnadsnämnd
Kultur- och
10 300
10 700
10 700
10 700
fritidsnämnd
Barn-och
96 850
97 000
97 000
97 000
utbildningsnämnd
Socialnämnd
96 850
98 000
98 000
98 000
TOTALT
250 670
252 340 247 640 247 540

Arne Honkamaa (s) med biträde av Annika Keisu Lampinen (s), Eva Juntti
Berggren (s), Roalnd Kemppainen (s), Kurt A Larsson(s), Britt Marie
Honkamaa (s), Inga Savilahti Häggbo (s) och Tomas Kerttu (s) yrkar att
kommunfullmäktige fastställer följande nettodriftramar för 2010
Styrelse/Nämnd

Budgetram Budget
2009
2010
Kommunfullmäktige
300
400
Revision
720
720
Överförmyndaren
350
450
Kommunstyrelsen
42 300
43 300
Miljö-och
3 000
3 300
byggnadsnämnd
Kultur- och
10 300
11 080
fritidsnämnd
Barn-och
96 850
97 700
utbildningsnämnd
Socialnämnd
96 850
99 300
TOTALT
250 670
256 250
Justerades sign
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Kf § 93 forts
Ulf Zakariasson (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att fastställa
nettodriftramarna för 2010 enligt Ylivainios yrkande med undantag av
nettodriftramen för överförmyndaren som han yrkar att kommunfullmäktige
fastställer enligt Honkamaas yrkande.
Tilläggsyrkanden
Ulf Zakariasson (ns) yrkar att kommunfullmäktige i 2010 års
investeringsbudget ändrar anslaget för projektnummer 180
Tillgänglighetsanpassning sim- och sporthall till 2 000 tkr och att anslaget för
projektnummer 631 Ny bokbuss utgår.
Kurt Juntti (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens
förslag att nämnderna medges att omdisponera medel inom
investeringsbudgeten avslås.
Propositions ordning
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag
att skattesatsen fastställs oförändrad till 21,53 kronor per skattekrona för år
2010 och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden meddelar att hon härefter ställer Ylivainios m fl yrkande och
Honkamaa m fl yrkande om nettodriftramar för samtliga nämnder och styrelser
med undantag av överförmyndaren under proposition. Därefter avser
ordföranden ställa yrkanden avseende nettodriftramarna för överförmyndaren
under proposition.
Proposition kommer efter detta att ställas på investeringsbudgeten och de
tilläggsyrkanden som inlämnats, följt av proposition på resultat- och
finansieringsbudget samt balansbudget/plan för åren 2010-2012.
Proposition – nettodriftramar samtliga nämnder och styrelse exkl
överförmyndare
Ordföranden ställer Ylivainios m fl yrkande och Honkamaas mfl yrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Ylivainios yrkande.

Justerades sign
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Kf § 93 forts
Votering i yrkandet
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till Linda Ylivainios mf l
yrkande röstar ja. Den som yrkar bifall till Honkamaas m fl yrkande röstar nej.
Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ylivainios yrkande
18 ledamöter röstar ja 17 ledamöter röstar nej . Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet
med Ylivainios yrkande
Proposition - nettodriftramar Överförmyndare
Ordföranden ställer Ylivainios m fl yrkande och Honkamaas mfl yrkande
under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
Ylivainios yrkande.
Votering i yrkandet
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till Linda Ylivainios mf l
yrkande röstar ja. Den som yrkar bifall till Honkamaas m fl yrkande röstar nej.
Vinner ja har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Ylivainios yrkande
17 ledamöter röstar ja 18 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet
med Honkamaas yrkande.
Proposition – Investeringsbudget
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget
2010 och investeringsplan under proposition och finner att kommunfullmäktige
beslutat att fastställa föreliggande förslag.
Ordföranden konstaterar att Zakariassons tilläggsyrkande därmed faller.
Proposition – omdisponering inom Investeringsbudgeten
Ordföranden ställer Kurt Junttis yrkande att nämnderna medges att
omdisponera medel inom investeringsbudgeten avslås och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Justerades sign
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Kf § 93 forts
Votering i yrkandet
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag röstar ja. Den som yrkar bifall till Junttis yrkande röstar nej. Vinner ja
har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
10 ledamöter röstar ja 25 ledamöter röstar nej . Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige har således beslutat i enlighet
med Junttis yrkande
Proposition – Resultat och finansieringsbudget 2010-2012 samt
balansbudget/plan 2010-2012
Ordföranden ställer därefter proposition på föreliggande förslag till resultatoch finansieringsbudget för åren 2010-2012 och balansbudget/plan 2010-2012
utifrån de fastställda ramarna och finner att kommunfullmäktige beslutat att
fastställa dessa.
Beslutsunderlag
Budget 2010, flerårsplan 2011-2012
Bb § 109, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 108/09
_____

Justerades sign
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Kf § 94
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Tomas Kerttu (s) inleder med att ställa en fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Ulf Hannu (c) om det finns planer på att flytta
Sär-vux till lågstadiebyggnaden och år tre eleverna till mellanstadiet.
Arne Honkamaa (s) frågar härefter kommunstyrelsens ordförande Linda
Ylivainio (c) om det har skett oegentligheter inom överförmyndarverksamheten, om folk skott sig inom denna verksamhet, om överförmyndaren
eller någon god man misskött sig samt om någon part i så fall lidit någon
skada.
Arne Honkamaa (s) avslutar med en enkel fråga till kommunstyrelsens vice
ordförande Sven Kostenius (öa) om han delar den uppfattning som
kommunstyrelsens ordförande har att socialdemokraterna förföljt företrädare
för Ekforsbolagen på kommun, regional och riksnivå.
Bertil Alanentalo (v) fortsätter därefter med en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) om kommunen kan avvakta med
fastighetsförsäljningen av KOMVUX-huset intill dess att särgymnasieeleverna
blir klar med sin utbildning.
Britt-Marie Honkamaa (s) frågar kommunstyrelsens vice ordförande
Sven Kostenius (öa) om Övertorneå kommun har inlämnat någon medels- eller
projektansökan för att utveckla EKO-kommunen., vilka projekt som finns inom
NENET där Övertorneå kommun är involverad. Honkamaa frågar också om
Kostenius tycker att Övertorneå kommun fortfarande är Sveriges mest
framgångsrika ekokommun.
Kurt A Larsson (s) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Linda
Ylivainio (c) på vems uppdrag hon uttalat sig i Nordnytt den 26 oktober om
planerade naturreservat inom Övertorneå kommun.
Larsson fortsätter med en fråga till kommunstyrelsens vice ordförande Sven
Kostenius (öa) om det blir något firande av Polcirkellands nationaldag den 21
december.
Christina Snell Luomio (v) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande Linda Ylivainio (c) när Ekfors Kraft kommer att sätta upp
fjärravlästa mätare.
Justerades sign
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Annika Keisu Lampinen (s) ställer därefter en fråga till socialnämndens
ordförande Östen Lejon (c) med anledning av en tidningsartikel i NSD om det
är någon god man som skott sig på de mest utsatta i samhället och i så fall hur.
Roland Kemppainen (s) citerar kommunstyrelsens ordförande
Linda Ylivainio (c) från ett radioinslag ” Nyt se saapi riittää” (nu får det räcka),
och ställer därefter frågan, vad avser du med detta?
Kemppainen frågar även Ylivaino om arrendator situationen för Kattilakoskianläggningen.
Roland Kemppainen (s) fortsätter med att ställa en fråga till personalutskottets
ordförande Tomas Mörtberg (c) om hur många personer som sagts upp från
Övertorneå kommun och hur många personer som anställts inom Övertorneå
kommun under innevarande år.
Refererande till en tidningsartikel i NSD ställer Kemppainen till sist en fråga
till socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) om vad han avsett med att det
förekommer maktkorruption, vad han menar med det och på vilket sätt.
Harry Kemppainen (s) fortsätter med att fråga socialnämndens ordförande
Östen Lejon (c) om han själv är god man och om han anser sig behörig att
bedöma gode mäns lämplighet.
Till sist ställer Inga Savilahti Häggbo (s) en fråga till kommunstyrelsens
ordförande Linda Ylivainio (c) där hon ber Ylivainio konkretisera innebörden
av ordvalen ”to the bitter end” som hon använt sig av i samband med de varsel
som lagts av SLP.
______

Justerades sign
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Kf § 95
Besvarande av enkla frågor
Linda Ylivainio (c) besvarar först den av Roland Kemppainen (s) vid förra
fullmäktige ställda frågan om takläckage vid sporthallen i Svanstein att detta är
åtgärdat.
Ulf Hannu (c) besvarar därefter Tomas Kerttu (s) fråga om planerna på att
flytta Sär-vux till lågstadiebyggnaden och år tre eleverna till mellanstadiet,
med att förvaltningen arbetar med beslutsunderlag i ärendet för att få ner
verksamhetens lokalkostnaderna. Beslut i ärendet har ej skett.
Linda Ylivainio (c) besvarar därefter Arne Honkamaas (s) fråga om det har
skett oegentligheter inom överförmyndarverksamheten, om folk skott sig inom
denna verksamhet, om överförmyndaren eller någon god man misskött sig samt
om någon part i så fall lidit någon skada. Linda svarar att det skett
oegentligheter i verksamheten, att folk skott sig, samt att då oegentligheter
förekommit har i vart fall kommunen lidit skada.
Sven Kostenius (öa) svarar Arne Honkamaa (s) att han varken kan bekräfta
eller dementera uppgifter han inte har insyn i, men han kan inte utifrån egen
erfarenhet dela uppfattningen att socialdemokraterna förföljt företrädare för
Ekforsbolagen på kommunnivå.
Linda Ylivainio (c) svarar Bertil Alanentalo (v) att fastighetsförsäljningen av
KOMVUX-huset finns med på dagordningen till nästa sammanträde med
kommunstyrelsens arbetsutskott och ber att få återkomma med svar till nästa
kommunfullmäktige sammanträde.
Sven Kostenius (öa) besvarar Britt-Marie Honkamaa (s) fråga rörande
ekoprojekt att Övertorneå kommun är med i ett stort projekt Arctic Boreal
Climate Development (ABCD-projektet). Det pågår mellan år 2009-2012 och
ska genomföras i partnerskap med olika intressenter och finansiärer bl a privata
skogsägare, LKAB och Sveaskog. Syftet med projektet är att minska
klimatförändringen genom att utveckla mer av ett hållbart lokalt kretslopp.
Åtgärder som planeras är bland annat att öka tillväxten i skogen och skapa mer
förnyelsebar skogsråvara, att öka andelen biobränsle i energiproduktionen samt
att utveckla metoder för produktion av biogas och bionäring av samhällets
restprodukter. Kostenius svarar vidare Honkamaa att han inte sitter med i
NENETs styrelse och har därför inte någon detaljkännedom om dess
verksamhet eller projekt. Enligt Kostenius egen bedömning eller rankning
anser han inte att Övertorneå fortfarande är Sveriges mest framgångsrika
ekokommun.
Justerades sign
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Kf § 95 forts
Linda Ylivainio (c) svarar därefter Kurt A Larsson (s) att uttalandet i Nordnytt
den 26 oktober om planerade naturreservat är personliga.
Sven Kostenius (öa) svarar därefter Kurt A Larsson (s) att initiala kontakter har
skett för att firandet av Polcirkellands nationaldag den 21 december skall
kunna genomföras.
Linda Ylivainio (c) upplyser Christina Snell Luomio (v) att hon ej avser att
svara på frågan när Ekfors Kraft kommer att sätta upp fjärravlästa mätare
eftersom det inte utgör en kommunal angelägenhet.
Socialnämndens ordförande Östen Lejon (c) besvarar Annika Keisu Lampinen
(s) om det är någon god man som skott sig på de mest utsatta i samhället och i
så fall hur, med att artikeln är otydlig och i många stycken felaktig.
Linda Ylivainio (c) besvarar därefter frågan från Roland Kemppainen (s) ang
” Nyt se saapi riittää” (nu får det räcka) med att detta syftade till de alltid
återkommande frågeställningarna kring Ekfors Kraft AB. Ylivainio välkomnar
i övrigt enkla frågar. Ylivaino svarar även Kemppainen att det i dagsläget
finns ett arrendekontrakt för Kattilakoskianläggningen som sträcker sig fram
t o m 2009-11-30.
Tomas Mörtberg (c) svarar Roland Kemppainen (s) att antalet personer som
sagts upp från Övertorneå kommun och antalet personer som anställts inom
Övertorneå kommun under innevarande år uppskattningsvis handlar om ett
nollsummespel. Exakta antalet personer kommer att framgå av årets personaloch hälsobokslut.
Östen Lejon (c) lämnar samma svar till Roland Kemppainen (s) som han
lämnat till Annika Keisu Lampinen ang tidningsartikeln om maktkorruption att
denna artikel var otydlig och felaktigt återgiven.
Östen Lejon (c) svarar Harry Kemppainen (s) att han anser att det åligger
överförmyndaren att bedöma lämpligheten på gode männen.
Linda Ylivainio (c) svarar till sist Inga Savilahti Häggbo (s) att uttrycket
”to the bitter end” skall tolkas så att Övertorneå kommun tillsammans med
andra aktörer gör allt så att företaget SLP ska kunna ta sig igenom den
krissituation som uppstått.
______
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-11-09

Kf § 96

sid 14

Dnr 205/09

Anslutningsavgifter vatten, avlopp och dagvatten
Kommunfullmäktiges beslut
Avgifterna för inkoppling av kommunalt vatten, avlopp och dagvatten
inklusive moms fastställs från och med 2010-01-01 till
Anläggningsavgifter
Servisavgift vattenledning
Servisavgift spillvattenledning
Servisavgift dagvattenledning
Grundavgift
Avgift för tomtyta 0 - 1200 m2
Avgift för tomtyta enfamiljshus 1201 - m2
Avgift för tomtyta övriga 1201 - 3000 m2
Avgift för tomtyta övriga 3001 - 5000 m2
Avgift för tomtyta övriga 5001 - m2
Avgift för lägenhet

Enhet
st
st
st
st
m2
m2
m2
m2
m2
st

Á-pris
5 500 kr
5 500 kr
5 500 kr
14 000 kr
15 kr
0 kr
11 kr
9 kr
7 kr
7 500 kr

Reduktion, 1 servis 30%, 2 serviser 70%

Reservation
Ledamoten Ulf Zakariasson (ns) reserverar sig mot beslutet
Ärendebeskrivning
Anslutningsavgifterna ligger ej i nivå med kostnaderna för att ansluta
kommunalt vatten, avlopp och dagvatten. Avgiften för ett normalt enfamiljshus
i dag är ca 50 % under riksgenomsnittet och ca 33 % under genomsnittet för
kommuner med mindre invånarantal än 10000 personer. Med dagens taxa skall
en fastighetsägare, som bygger ut sitt hus, betala en ökad fast avgift eftersom
den är baserad på våningsyta. Med den nya konstruktionen blir det ingen ökad
kostnad eftersom denna baseras per lägenhet och tomtyta.
Nuvarande avgifter (inkl moms):
Grundavgift
Våningsyteavgift
Reducering, ej dagvatten
Reducering, endast vatten eller avlopp

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-11-09

sid 15

Kf § 96 forts
Yrkanden
Ulf Zakariasson (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå
föreslagna avgifter för inkoppling av kommunalt vatten, avlopp och dagvatten
Propositionsordning
Ordförande lägger kommunstyrelsen förslag till beslut och Zakariassons
avslagsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tekniska enhetens skrivelse 2009-09-22
Bb § 110 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 110/09
_____
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Kommunfullmäktige

2009-11-09

Kf § 97

sid 16

Dnr 206/09

Priser för arbete med mera som utförs av tekniska enheten
Kommunfullmäktiges beslut
Avgifter för arbeten exklusive moms som utförs i särskilda fall av tekniska
enheten fastställs att gälla från och med 2010-01-01 enligt följande.
Maskinistarbetare
350 kr/tim (Min deb vid externa arb 2 tim)
Beredskapsarbetare
600 kr/tim (Min deb vid externa arb 2 tim)
Maskintillägg (t ex spolning)
300 kr/tim (Min deb vid externa arb 2 tim)
Renhållningsarbetare
350 kr/tim
Vaktmästare/Fastighetsskötare
350 kr/tim
Städarbetare
300 kr/tim
Lastbil med kran inkl förare 650 kr/tim
Ingenjörsarbeten
500 kr/tim
Assistent/Handläggare
350 kr/tim
Uppställning av fordon på förrådsområdet, bekostas av den som ansvarar för
uppställningen av fordonet.
500 kr/månad och fordon
Avstängning vatten fritidshus
150 kr/gång (av kommunen aviserad
tid)
Påställning vatten fritidshus
150 kr/gång (av kommunen aviserad
tid)
Avstängning vatten fritidshus
500 kr/gång (övrig tid)
Påställning vatten fritidshus
500 kr/gång (övrig tid)
Avgifterna skall gälla till och med 2010-12-31 och skall därefter indexregleras.

Ärendebeskrivning
Tekniska enheten utför arbeten utanför enhetens verksamhetsområde och har
utarbetat ett förslag till en marknadsanpassad taxa.
Förslaget innebär att kommunen inte priskonkurrerar ut lokala företag.
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till avgifter för arbeten mm som utförs av tekniska enheten
Tilläggsyrkanden
Harry Kempainen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa timtaxa
per påbörjad timme.
Justerades sign
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-11-09

sid 17

Kf § 97 forts
Propositionsordning
Ordföranden ställer först proposition på huvudyrkandet och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ylivainios yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Kempainens tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige avslagit tilläggsyrkandet.
Votering på tilläggsyrkandet
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som yrkar bifall till Kempainens yrkande röstar nej.
Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag. 17 ledamöter röstar ja, 17 ledamöter röstar nej, 1 avstår. Hur varje
ledamot röstat framgår av voteringslista. Med ordförandes utslagsröst beslutar
kommunfullmäktige således i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Beslutsunderlag
Tekniska enhetens skrivelse 2009-09-22
Bb § 111, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 111/09
_____
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Kommunfullmäktige

2009-11-09

Kf § 98

sid 18

Dnr 95/09

Timavgift enligt taxa för miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Från och med 2010-01-01 fastställs timavgiften enligt taxa för miljöbalken till
729 kronor.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden fastställde 2009-01-23, § 5 sin interna budget för
2009. I det sammanhanget diskuterades bland annat timavgift enligt
miljöbalken. Kommunfullmäktige har 2002-02-25, § 6 fastställt timavgiften
enligt miljöbalken till 600 kronor. Kommunfullmäktige har 2006-12-18, § 100
fastställt timtaxan för kontroll av livsmedel till 600 kronor.
Beredningsgruppen har 2009-03-12 uppdragit till miljö- och
hälsoskyddsinspektören att ta fram ett underlag för timtaxan.
Miljö- och hälsoskyddsinspektören har beräknat timkostnaden till
729 kronor enligt en mall från Sveriges kommuner och landsting.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
timavgiften höjs enligt taxa för miljöbalken till 729 kronor. Verksamheten är ej
momspliktig. Kommunstyrelsen har
2009-06-15 hänskjutit ärendet till budgetberedningen
Beslutsunderlag
Beräkning av timkostnaden enligt en mall från Sveriges kommuner och
landsting.
Mbn § 14 2009-04-16
Au 2009-05-25 § 87
Ks § 75 2009-06-15
Bb § 112, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 112/09
______
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Kommunfullmäktige

2009-11-09

Kf § 99

sid 19

Dnr 95/09

Timavgift för kontroll enligt livsmedelslagen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremiteras mot bakgrund av att nytt förslag inkommit från miljö och
byggnadsnämnden till taxa som följer Sveriges kommuner och landstings
underlag för utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har 2009-01-23 fastställt sin interna budget för
2009. Beredningsgruppen har uppdragit till miljö- och hälsoskyddsinspektören
att ta fram ett underlag för timtaxa för kontroll enligt livsmedelslagen.
Timkostnaden har beräknats till 729 kronor enligt en mall från Sveriges
kommuner och landsting. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att timavgiften höjs till 729 kronor för kontroll
enligt livsmedelslagen. Kommunstyrelsen har 2009-06-15 hänskjutit ärendet
till budgetberedningen.
Yrkande
Linda Ylivainio (c) yrkar att ärendet återremiteras mot bakgrund av att ett nytt
förslag inlämnats från miljö och byggnadsnämnden till taxa som följer Sveriges
kommuner och landstings underlag
Propositionsordning
Ordföranden ställer återremiss yrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Beräkning av timkostnaden enligt mall från Sveriges kommuner och landsting.
Mnb § 14 2009-04-16
Au 2009-05-25 § 87
Ks § 75 2009-06-15
Bb § 113, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 113/09
______
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2009-11-09

Kf § 100

sid 20

Dnr 208/09

Taxor för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Taxor för tillsyn och prövning enligt Miljöbalken fastställs från
och med 2010-01-01 enligt förslag till taxa, daterad 2009-09-01 .
Ärendebeskrivning
Miljö- och Byggnadsnämnden har 2009-08-11 informerats om att nuvarande
taxa enligt miljöbalken är gammal och att Länsstyrelsen kritiserat gällande
taxa. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i senare beslut 2009-09-03 att
kommunfullmäktige fastställer utarbetat förslag till taxor och tillsyn enligt
miljöbalken. Verksamheten är ej momspliktig.
Beslutsunderlag
Mbn § 84, 2009-09-03
Förslag, daterad 2009-09-01 till Taxor för tillsyn och prövning enligt
miljöbalken.
Bb § 114, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 114/09
______
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2009-11-09

Kf § 101

sid 21

Dnr 207/09

Kollektivtrafiken 2010
Kommunfullmäktiges beslut
De billigare kommunkorten skall kosta 300 kronor inkl moms för resande
under helåret 2010
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommuns aktieägartillskott till Länstrafiken i Norrbotten AB
kommer att höjas kraftigt (+38 %) för 2010. Höjningen föranleds av en ny
kostnadsfördelningsmodell för länstrafikbolagets underskottstäckning.
Kommunen är enligt lag skyldig att ingå i den organisation som finns för
länstrafiken i länet.
Med nuvarande avtalsmodell för (nästan) gratis bussresande i kommunen är
det svårt att göra exakta bedömningar av kommunens slutliga årskostnad.
Utfallet för 2009 visar på att 600-700 sk kommunkort kommer att säljas med
slutliga intäkter på ca 200.000 kronor, vilket kommer att bli 210.000 kronor
mindre är kalkylen för 2009. Enligt gällande avtal skall kommunen betala ett
engångsbelopp på 430.000 kronor och skall också täcka bortfallet av intäkter
från kortförsäljningen. (Nästan) gratis bussresande är ett frivilligt åtagande.
Kansliet föreslår med hänvisning till kommunens begränsade ekonomiska
resurser att (nästan) gratis bussresande upphör från och med 2010-01-01.
Kommunstyrelsens har tidigare beslutat ge kanslienheten i uppdrag att utreda
möjligheten för införande av kvartals och månadskort för de dyrare månadskorten och att målgruppen ”personer 65 år och äldre” ändras till pensionärer”.
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) med biträde av Arne Honkamaa (s), Christina Snell
Luomio (v) och Kurt A Larsson (s) yrkar att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsen förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag
Beslutsunderlag
Kanslienhetens tjänsteskrivelse 2009-09-28
Bb § 115, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 115/09
Justerades sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-11-09

sid 22

Kf § 102
Kommunfullmäktige sammanträden år 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs till följande dagar för år
2010.
22 februari, 3 maj, 13 september, 8 november och 20 december.
Beslutsunderlag
Au § 120, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 117/09
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-11-09

sid 23

Kf § 103
Kommunfullmäktige - kungörelser år 2010
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2010 kungörs i lokaltidningarna
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt Haparandabladet.
Ärendebeskrivning
Kanslienheten föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2010, i
likhet med tidigare ordning, kungörs i lokaltidningarna Norrländska
Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt Haparandabladet.
Beslutsunderlag
Au § 121, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 118/09
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2009-11-09

sid 24

Kf § 104
Politisk organisation – förslag till förändring av kommunfullmäktiges
storlek
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige skall fr om nästkommande mandatperiod bestå av 31
ledamöter.
Andelen ersättare i kommunfullmäktige skall från och med samma
mandatperiod vara oförändrat 50%.
Länsstyrelsen underrättas om kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige består i dag av 35 ledamöter .
Enligt 5 kap 1 § kommunallagen skall antalet ledamöter i kommunfullmäktige
uppgå till ett udda tal och minst 31 ledamöter i kommuner med upp till 12.000
röstberättigade innevånare
Enligt 5 kap 4 § kommunallagen skall kommunfullmäktige fatta beslut om det
antal ersättare som skall ligga tillgrund 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 31 ledamöter samt att andelen ersättare från och med
samma mandatperiod skall vara oförändrat 50%
_____

Justerades sign
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Kommunfullmäktige

2009-11-09

Kf § 105

sid 25

Dnr 190/09

Kommunalt vårdnadsbidrag i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för utarbetande av konsekvensanalys och
finansieringsförslag.
Ärendebeskrivning
Genom införande av ett vårdnadsbidrag ges ökade möjligheter till föräldrar att
vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre
år. De kommuner som så önskar kan ge ett skattefritt bidrag på maximalt 3.000
kronor per månad och barn. Villkoret för fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte
nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet. Föräldern kan förvärvsarbeta
och samtidigt uppbära vårdnadsbidrag om barnomsorgen ordnas på annat sätt.
Vårdnadsbidrag kan inte lämnas till en vårdnadshavare med vissa ersättningar
som exempelvis arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, aktivitetsstöd i
arbetsmarknadspolitiska program, introduktionsersättning för flyktingar och
sjukpenning.
Barn- och utbildningsnämnden har 2009-09-15 beslutat att anta riktlinjer för
kommunalt vårdnadsbidrag enligt barn- och utbildningskontorets förslag. En
utvärdering skall göras efter åtta månader från införandet för bedömning av
utfallet. Barn- och utbildningsnämndens beslut gäller under förutsättning av att
kommunfullmäktige beslutar att införa kommunalt vårdnadsbidrag i
Övertorneå kommun från och med 2010-01-01.
Yrkanden
Ulf Hannu (c) med biträde av Linda Ylivainio (c) och Helena Haapaniemi (kd)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa kommunalt vårdnadsbidrag i
Övertorneå from 1 januari 2010
Annika Keisu Lampinen (s) med biträde av Inga Savilahti Häggbo (s), Tomas
Kerttu (s), Eva Juntti Bergren (s) och Christina Snell Lumio (v) yrkar att
ärendet återremitteras för utarbetande av konsekvensanalys och
finansieringsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först återremiss yrkandet under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Justerades sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2009-11-09

sid 26

Kf § 105 forts
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar att ärendet avgörs idag röstar ja
den som yrkar att ärendet återemitteras röstar nej. Erhålles minst 12 nej röster
har kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet genom minoritets
återremiss.
18 ledamöter röstar ja. 17 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige har således beslutat att
återremittera ärendet för utarbetande av konsekvensanalys och
finansieringsförslag.
_____
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens förslag 2009-09-15, § 46
Reservation från Tomas Vedestig, Gudrun Kron, Johan Norberg (samtliga (s))
och Lars Anttila (v)
Förslag till riktlinjer för kommunalt vårdnadsbidrag 2009-08-26
Au § 124, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 119/09
_____
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Kommunfullmäktige

2009-11-09

Kf § 106

sid 27

Dnr 191/09

Taxehöjning kommunala musikskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Avgifterna för den kommunala musikskolan bibehålls oförändrade under 2010.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-06-17 att föreslå att
kommunfullmäktige besluta att terminsavgiften i den kommunala musikskolan
fastställs till 350 kronor per elev från och med vårterminen 2009.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-09-22 att bibehålla terminsavgiften
oförändrad 250 kronor per elev. Barn- och utbildningsnämnden har 2009-09-15
beslutat att ånyo föreslå kommunfullmäktige att höja terminsavgiften till 350
kronor per elev. Avgiften har varit oförändrad sedan 1996.
Yrkanden
Ulf Hannu (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att terminsavgiften till den
kommunala musikskolan fastställs till 350 kronor per elev från och med 201001-01.
Tomas Kerttu (s) med biträde av Christina Snell Lumio (v),
Ulf Zakariasson (ns) och Kurt A Larsson (s) yrkar att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att avgifterna för den kommunala musikskolan
bibehålls oförändrade under 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Hannus yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs. Den som yrkar bifall till Hannus yrkande röstar
ja. Den som yrkar bifall till Kerttus m fl yrkande röstar nej. Vinner ja har
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
15 ledamöter röstar ja, 20 ledamöter röstar nej. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslista. Kommunfullmäktige beslutar således att
avgifterna för den kommunala musikskolan bibehålls oförändrade under 2010.
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Sammanträdesdatum
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Ks § 106 forts
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens förslag 2009-09-15, § 47.
Bb § 125, 2009-10-05, 2009-10-09
Ks § 120/09
_____
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2009-11-09

Kf § 107

sid 29

Dnr 253/08

Kostutredningen
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras.
Motiverig: Utredningen kompletteras så att kostserviceorganisationen
möjliggör så närproducerad mat som möjligt.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten/kostservice har tidigare erhållit ett uppdrag att se över
verksamhet och organisation av kostservicen i kommun. Ärendet
återremitterades av arbetsutskottet 2008-10-27 och 2009-03-09 till tekniska
enheten för kompletterande utredning kring ekonomiska konsekvenser av
förslagen och införande av entreprenadlösning. Tekniska enheten fick också i
uppdrag att komplettera kostutredningen med en renodlad entreprenadlösning.
Samråd med företrädare från Barn- och Utbildningsnämnden samt
Socialnämnden har ägt rum.
Tekniska enheten lägger fram fem alternativa förslag till lösningar.
1. Tillagningskök i Svanstein, Övertorneå och Hedenäset med serveringskök i
Pello, Övertorneå och Hedenäset. Verksamheten med kyld mat införs inom
hela kommunens hemtjänst samt förskolor i Norra kommundelen. Personaloch budgetansvar för Svansteins tillagningskök överförs till tekniska
enheten/kostservice.
2. Ett tillagningskök behålls i centrala Övertorneå. Varm mat serveras i
Övertorneå centralort exklusive hemtjänstens brukare som erhåller kyld mat.
Kyld mat levereras till mottagningsköken i Pello, Juoksengi, Svanstein och
Hedenäset. Personal- och budgetansvar för Svansteins mottagningskök
överförs till tekniska enheten/kostservice.
3. Tillagningskök i Övertorneå som producerar måltider till mottagningskök
vid centralskolan i Övertorneå och serveringskök i Övertorneå och
Kuivakangas. Till tillagningskök i Svanstein och Hedenäset anlitas privata
aktörer.
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4. Tillagningsköken i Svanstein, Övertorneå och Hedenäset samt
serveringsköken i Pello, Övertorneå och Hedenäset där privata aktörer tar hand
om tillagningen och serveringen av måltider.
5. Tillagningskök i Övertorneå där privat aktör tar hand om tillagningen och
serveringen av måltider i Övertorneå, Pello, Svanstein, Juoksengi och
Hedenäset.
Av dessa fem förslag har kommunen MBL förhandlat om tre alternativ ( alt 1,
3, 4 ) den 28 augusti 2009 , 14 september 2009 och 19 oktober 2009 .
Kommunal Norrbotten sekt 16 förordar i dessa förhandlingar alternativ 1.
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
verksamhetsansvaret för all kostservice i kommunens verksamheter överförs fr
om 2010-01 till tekniska enheten/kostservice, samt att.
kostservicen organiseras med ett tillagningskök i Övertorneå som producerar
måltider till mottagningskök vid centralskolan i Övertorneå och serveringskök i
Övertorneå och Kuivakangas. Utmaningsrätt tillämpas i ett norra respektive
södra distrikt.
Arne Honkamaa (s) yrkar att ärendet återremitteras.
Motiverig: Utredningen kompletteras så att kostserviceorganisationen
möjliggör så närproducerad mat som möjligt.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först Honkamaas återremiss yrkande under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Kostutredning 2009-08-21
Ks Au § 165 2008-10-27
Ks Au § 44 2009-03-09
Ks § 38 2009-03-23
Ks § 121/09
______
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Dnr 217/09

Regler/riktlinjer medelsförvaltning tillägg
Kommunfullmäktiges beslut
Tillägg till regler/riktlinjer för räntebärande värdepapper antas enligt
ekonomienhetens förslag
Ärendebeskrivning
Vid placering i enskilda räntebärande värdepapper gäller nedan angivna
riktlinjer för medelsförvaltning fastställd av kommunfullmäktige 2006-09-25.
2.5 Räntebärande värdepapper
2.5.1 Svenska räntebärande värdepapper
Tillåtna emittenter/värdepapper
A. Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper.
B. Svenska kommuner och landsting, kommunala bolag med kommunal
borgen sam Kommuninvest AB.
C. Svenska bostadsfinansieringsinstitutet och svenska banker.
D. Värdepapper med rating om lägst A eller Aa 3 respektive lägst K-1 eller P-1
enligt Standard Poor´s eller Moody´s.
Förslag till tillägg: Regler/riktlinjerkompletteras med ytterligare en punkt E
under räntebärande värdepapper.
E. Om likvida medel placeras i likviditetsfond, godkänns att fondens
placeringsinriktning är: upp till 50 % som har lägre rating än angiven i ovan
punkt D. Dessa 50 % skall ha spridning på emittenter.
Likvida medel placerade i räntebärande i dagsläget fonder har i sin
placeringsinstruktion möjlighet att ha emittenter som har lägre kreditrating än
vad som föreskrivs i kommunens nuvarande riktlinjer för medelsförvaltning.
Nuvarande ränteplaceringar ger i dagsläget en avkastning på mellan 0,2-0,6
procent mot föreslagna nya riktlinjer som ger en avkastning på 1,0 – 1,5
procent

Beslutsunderlag
Ekonomienhetens skrivelse 2009-10-13
Kommunfullmäktiges beslut 2006-09-25 § 33
Ks § 137/09
______
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Dnr 231/09

Taxor för sotning samt brandskyddskontroll
Kommunfullmäktiges beslut
Sotningstaxa enligt förslag 2009-10-16 fastställs att gälla i Övertorneå
kommun fr om 2010-01-01
Taxa för brandskyddskontroll enligt förslag 2009-10-16 fastställs att gälla i
Övertorneå kommun fr om 2010-01-01
Ärendebeskrivning
Då Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten upplöses 2010-01 och
Övertorneå kommun skall bedriva räddningstjänst i egen regi har
räddningstjänsten utarbetat förslag till taxor för sotning och
brandskyddskontroll. Samma taxor har gällt för Räddningstjänstförbundet
Östra Norrbotten.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Räddningstjänsten 2009-10-16
Förslag till sotningstaxa 2009-10-16
Förslag till taxa för brandskyddskontroll i Övertorneå 2009-10-16
Ks § 139/09
______
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Val av ny revisor och sammankallande efter Karl-Göran Lehto t o m
2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Eva Juntti Berggren (s) utses som ny revisor tom 2010-12-31
Roland Hedlund (s) utses som ny sammankallande t o m 2010-12-31
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-21 att Karl-Göran Lehtos avsägelse
godkänns och att val av ny revisor och sammankallande bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2009-08-31
Kf § 85/09
_____
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Val av ny ledamot till kommunstyrelsen efter Lars Anttila
t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Lars Anttilas avsägelse godkänns.
Christina Snell Lumio (v) utses som ny ledamot i kommunstyrelsen
tom 2010-12-31
Ärendebeskrivning
Lars Anttila har i skrivelse 2009-09-21 avsagt sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse en ny ledamot t o m 2010-12-31.
_____
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Val av ny ledamot och ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Lars
Anttila t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Lars Anttilas avsägelse godkänns.
Rolf Mäkitalo (v) utses som ny ledamot i kultur och fritidsnämnden t o m
2010-12-31
Päivi Ylisirkka (v) utses som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m
2020-12-31
Ärendebeskrivning
Lars Anttila har i skrivelse 2009-09-21 avsagt sitt uppdrag som ledamot i
kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse en ny ledamot och ersättare t o m 2010-12-31.
_____
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Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lars Anttila
t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Lars Anttilas avsägelse godkänns.
Ove Emanuelsson (v) utses som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
t o m 2010-12-31.
Ärendebeskrivning
Lars Anttila har i skrivelse 2090-09-21 avsagt sitt uppdrag som ersättare i barnoch utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse en ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
_____
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Val av ny ersättare i socialnämnden efter Johan Kummu t o m 2010-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Monika Krypsjö (s) utses som ny ersättare i Socialnämnden t o m 2010-12-31.
Ärendebeskrivning
Johan Kummu valdes 2009-09-21 till ny ledamot i socialnämnden efter Johny
Kron. Då Johan Kummu tidigare var ersättare i socialnämnden och valdes till
ordinarie ledamot skall kommunfullmäktige utse ny ersättare i socialnämnden.
Beslutsunderlag
Kf § 81, 2009-09-21
_____
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna föranleder inga beslut
Delgivningar
a) Befolkningsstatistik
b) Länsstyrelsens beslut om ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige efter Lars Anttila (v)
c) Inlämnade ej besvarade motioner
_____
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