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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 21 februari 2011,
kl 12.00 – 18.00

Beslutande

Arne Honkamaa,(s) ordf§§1-6,19-20
Gudrun Kron (s)
Roland Kemppainen (s)§§1-6,19-20
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s)
Annika Keisu Lampinen (s)
Tomas Kerttu (s)
Josefina Simu (s)
Hans Palo (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Johan Kummu (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Per-Erik Muskos (s)
Daniel Toolanen (s)
Magnus Pettersson (s)
Tage Töyrä (s)

Utses att justera

Päivi Ylisirkka och Ulf Hannu

Underskrifter

Christina Snell Lumio (v)
Bertil Alanentalo (v) ej § 20
Päivi Ylisirkka (v)
Johny Kron (v)
Jörgen Ekersund (öfa)
Linda Ylivainio (c) §§1-6, 19-20
Henrik Luttu (m)
Ulf Hannu (c)
Nils Ström (c)
Tomas Mörtberg (c)
Östen Lejon (c)
Auli Andersson (c)
Kurt Juntti (ns)
Åke Fagervall (ns)
Helena Haapaniemi (kd)

Sekreterare

Paragrafer

1 - 22

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa §§1-6, 19-20 Gudrun Kron §§7-18, 21-22
Justerande

Päivi Ylisirkka

Ulf Hannu

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-02-21

sid 2

Kf § 1
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Linda Ylivainio (c) inleder med att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) när han skall sluta ljuga och om han skyr några medel att
smutskasta sina politiska motståndare åsyftande till att Kemppainen
massmedialt förnekat att han känt till Ylivainios ansökan om ersättning enligt
bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF).
Linda Ylivainio (c) fortsätter med att fråga kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) om hur tvångsförvaltningen av Ekfors Kraft med
Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson fungerar, om samarbetet och dialogen
mellan kommunen och Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson fungerar och
om Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson har för avsikt att öka sin synliga
närvaro i Övertorneå.
Linda Ylivainio (c) riktar även nästa fråga till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) om vilka mått och steg kommunalrådet vidtagit i
kampen för att rädda Övertorneå vårdcentral och hur han arbetat med att
försöka mobilisera invånarna för att möta upp landstinget för vikten av vår
lokala vårdcentral.
Linda Ylivaino (c) ställer till sist en enkel fråga till socialnämndens ordförande
Tomas Vedestig (s) om vilka mått och steg han vidtagit både som kommunoch landstingspolitiker för att säkerställa driften av varmvattenbassängen vid
Övertorneå vårdcentral.
Ulf Hannu (c) ställer först en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) om han anser att kommunens bostadsstiftelse
Stiftelsen Matarengihem skall följa lagen om offentlig upphandling (LOU)
Ulf Hannu (c) fortsätter med att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om hur han förklarar överenskommelsen med kommunchefen
utan att den förankrats i varken kommunstyrelse, dess arbetsutskott eller
personalutskott.
Östen Lejon (c) ställer en enkel fråga till socialnämndens ordförande Tomas
Vedestig (s) om hur han som ordförande säkerställer granskningen av
familjehems placerade barn.
Justerades sign
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Kf § 1 forts
Nils Ström (c) frågar Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti
Berggren (s) om hur nämnden stöttar arrangemang i Övertorneå.
Kurt Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
eller kommunstyrelsens vice ordförande Inga Savilahti Häggbo (s)
- om (ns) blir inbjuden till kommande budget/ekonomikonferens, när och var
kommer konferensen kommer att äga rum.
- om kommunen gjort någon uppvaktning om att mammografiverksamheten
återförs till Övertorneå.
- vad gör kommunen i dag för att driften av varmvattenbassängen vid
Övertorneå vårdcentral åter kommer igång.
- om arbetet kommit igång med att revidera befintliga regelverk rörande
kommunens hjälpmedelshantering, utlåning av ramper och väderskydd ,
bedömning av merkostnader som uppkommer och hur det i så fall finansieras .
Juntti frågar också om det finns en tidsplan för revideringen av regelverket.
- om det är rätt uppfattat av en namngiven nättidning att rekrytering av en ny
kommunchef är i gång och att en viss person är vald.
Kurt Juntti (ns) fortsätter med att fråga socialnämndens ordförande Tomas
Vedstig (s) om kommunen har för avsikt att överklaga kammarrättens dom
rörande driften av Särkivaaragården, om det finns en avsikt att inte sätta
verksamheten på entreprenad och i så fall förhandla bort antaget anbud, samt
vilken tidsplan som finns i ärendet.
Kurt Juntti (ns) frågar också personalutskottets ordförande Inga Savilahti
Häggbo (s) om kommunen har marknadsanpassade löner, hur många som har
oreglerad arbetstid i kommunen och om övertidsersättning tillämpas för
anställda med oreglerad arbetstid.
Kurt Juntti (ns) fortsätter med att ställa en fråga till miljö- och
byggnadsnämndens vice ordförande Per-Erik Muskos (s) varför kommunen
kostar på sig ytterligare en plan för korsningen för Matarengivägen och väg 98,
eftersom ändringarna ändå måste göras på redan upprättade planförslag för
Hemvägens förlängning till Matarengivägen. Juntti undrar om han tolkat
kallelsen till miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2011-02-17 rätt eller
om prestigeförlusten är för stor då kommunfullmäktige återremitterade det
tidigare/dåliga bristfälliga förslaget.
Justerades sign
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Kf § 1 forts
Päivi Ylisirkka (v) ställer en enkel fråga till socialnämndens ordförande Tomas
Vedestig (s) om vad som händer med privatiseringen av Särkivaaragården.
Josefina Simu (s) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Roland Kemppainen (s) om vart vi skall betala våra elräkningar.
Auli Andersson (s) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) varför kommunfullmäktige sammanträden börjar klockan tolv,
Andersson frågar också varför inte kostnaderna för den politiska verksamheten
budgeteras separat och vad politikerna kostar i kommunen.
Johny Kron (v) frågar personalutskottets ordförande Inga Savilahti Häggbo om
vilka kriterier som tillämpas när man beräknar ersättning enligt bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)
Till sist frågar Linda Ylivainio (c) socialnämndens ordförande Tomas Vedestig
(s) om hur han mot bakgrund av ett massmedialt uttalande tänkt sig att enbart
en leverantörs företrädare i ett upphandlingsskede skulle ha bjudits upp till
Övertorneå när frågan samtidigt var föremål för en rättsprocess.
_____
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Dnr 39/11

Interpellation
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen får ställas.
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning:
Christina Snell Lumio (v) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Roland Kemppainen.
I den debatt som uppkommer kring interpellationen deltar ledamöterna
Christina Snell Lumio (v), Roland Kemppainen(s), Linda Ylivainio (c)
Johny Kron (v) och Kurt Juntti (ns)
Interpellation till kommunfullmäktige 2011-02-21
Vänsterpartiet vill ställa följande fråga till kommunalrådet Roland
Kemppainen.
Vi har sett och ser fortfarande de negativa konsekvenserna som den hårthänta
strukturomvandlingen har drabbat speciellt de tre polcirkelkommunerna
Övertorneå, Överkalix och Jokkmokk. Vi undrar om majoritetspartiet är villigt
att ta initiativ och medverka i en uppvaktning av regeringen tillsammans med
de berörda kommunerna?
I denna strukturomvandling har vi sett hur arbeten i statens tjänst har
försvunnit, t ex inom SJ, Vägverket, skogsbruk och träförädling, jobb i dåtida
Domänverket, statliga jobb som har försvunnit utan att några ersättningsjobb
har tillkommit. Och detta trots att avverkningsvolymerna i skogen har ökat.
Vänsterpartiet i Övertorneå vill väcka frågan för att få en bred diskussion bland
samtliga partier i fullmäktige så att vi får till stånd en gemensam uppvaktning
tillsammans med Överkalix och Jokkmokk.
Interpellationssvar
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) lämnar följande svar på
interpellationen
Svar på interpellation från Vänsterpartiet, Christina Snell Lumio ( Dnr 39/11 )
Justerades sign
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Kf § 2 forts
Vänsterpartiet undrar vad den Socialdemokratiska majoriteten avser att göra i
tre polcirkelkommunerna Överkalix, Jokkmokk och Övertorneå för att
medverka i en uppvaktning av regeringen där konsekvenserna av den hårdhänta
strukturomvandlingen som drabbat främst dessa tre kommuner. Kommunerna
har framför allt tappat statliga arbetstillfällen inom SJ, Vägverket och
Domänverket.
Efter kontakt med Ordföranden i Överkalix och Jokkmokk så kan vi
samstämmigt konstatera att så har avvecklingen drabbat oss hårt och
ersättningsjobben har inte tillkommit i den omfattning som förväntningarna
varit.
Vi i majoritetspartiet inom dessa kommuner är självklart med på att diskutera
bland samtliga partier i fullmäktige så vi kan få tillstånd en gemensam
uppvaktning, tillsammans med Överkalix och Jokkmokk, av Regeringen och
försöka få hållbara ersättningsjobb i dessa berörda kommuner.
Uppvaktningen måste bli tydlig och konkret på vad som förväntas och syftet
med uppvaktningen. Här måste vi ha krav på specifika satsningar på
infrastruktur, specifika investeringar inom besöksnäringen, specifika
synpunkter på styrningen av statliga bolag framför allt Vattenfall och Sveaskog
som har sin näring och verksamhet i de berörda kommunerna.
Överkalix och Jokkmokk är med på detta och nu är det viktigt att klarlägga hur
vi går vidare i Övertorneå och undertecknad avser att väcka frågan under
ekonomi- och budgetkonferensen.

_____
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Dnr 5/11

Räddningstjänst taxa
Kommunfullmäktiges beslut
Räddningstjänsttaxan fastställs.
Ärendebeskrivning
Räddningstjänsten utför stundtals tjänster som inte faller under lag och därför
inte är att betrakta som räddningstjänst. För dessa tjänster har förvaltningen rätt
att ta ut ersättning vilket föranleder det taxeförslag som räddningstjänsten
framför.
Förslaget innefattar tjänster som räddningstjänsten erfarenhetsmässigt blir
tillfrågad att utföra vilket innefattar både maskinella tjänster likväl som
eventuell uthyrning av diverse material.
Yrkanden
Tomas Kerttu (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag att räddningstjänsttaxan fastställs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagt yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att fastställa räddningstjänsttaxan.
Beslutsunderlag
Skrivelse från räddningstjänsten 2011-01-05
Förslag räddningstjänsttaxa 2011
Au § 4, 2011-01-17
Ks § 19, 2011-02-07
____
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Dnr 6/11

Renhållningsordning för Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Renhållningsordningen för Övertorneå kommun antas
med följande ändring texten i § 8 ”max tre kollin utgår”
Hushållens möjligheter till ökad källsortering av avfall utreds.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning för
Övertorneå kommun.
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) skall det i varje kommun finnas en
avfallsplan och en renhållningsordning som innehåller föreskrifter hur avfall
skall hanteras i kommunen. Renhållningsordningen skall uppdateras efter varje
mandatperiod.
Renhållningsordningen innehåller lagkrav gällande kommunens
avfallshantering för hushållsavfall, kompostering, avfall och farligt avfall mm.
Renhållningsordningen innehåller även en sorteringsbilaga för
kommunmedborgarna om hur avfallet skall sorteras i kommunen.
Tilläggsyrkanden
Eva Juntti Berggren (s) yrkar att 8 § ändras till Grovavfallet får lämnas i max
tre kollin och är uppdelade enligt följande; elektronik, vitvaror, metallskrot och
möbler.
Ulf Hannu (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att avslå Eva Junttis
tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens
förslag. Ordföranden ställer därefter Juntti Bergrens och Hannus
tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i
enlighet med Hannus yrkande. Kommunfullmäktige avslår därmed Juntti
Berggrens tilläggsyrkande.
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Beslutsunderlag
Tekniska enhetens skrivelse 2011-01-03
Förslag till renhållningsordning för Övertorneå kommun
Au § 5, 2011-01-17
Ks § 20, 2011-02-07
_____
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Dnr 7/11

Avfallsplan 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Avfallsplan 2011-2014 för Övertorneå kommun antas.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har utarbetat ett förslag till avfallsplan 2011-2014. Enligt
miljöbalken (SFS 1998:808) skall det i varje kommun finnas en avfallsplan och
en renhållningsordning som innehåller föreskrifter om hantering av avfall i
kommunen. Avfallsplanen skall innehålla kommunens åtgärder för att
minimera avfallets mängd och avfallets påverkan på miljön. Avfallsplanen
skall uppdateras efter varje mandatperiod. Den skall antas av
kommunfullmäktige och samrådas med Norrbottens länsstyrelse.
Avfallsplanen innehåller kommunens handlingsplan och mål för att minimera
avfallsmängden i kommunen för åren 2011-2014. Övertorneå kommuns
handlingsplan är uppbyggd utifrån EU:s miljöhandlingsprogram som gäller
fram till år 2012 och Riksdagens 16 antagna miljömål, som skall vara
uppnådda fram till år 2020.
En kommunal avfallsplan skall antas vart 4:e år av kommunfullmäktige.
Avfallsplanen skall följa de riktlinjer som EU och Riksdagen beslutat.
Beslutsunderlag
Tekniska enhetens skrivelse 2011-01-03
Förslag till avfallsplan år 2011-2014.
Au § 6, 2011-01-17
Ks § 21, 2011-02-07
______
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Dnr 105/09

Upphävande av utmaningsrätten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-21 § 67 upphävs.
Samtliga nämnder och styrelser uppdras att upphäva beslutet om utmaningsrätt
för kommunala tjänster.
Ej utannonserade upphandlingar enligt LOU, där beslut föreligger enligt
antagen utmaningsrätt verkställs ej.
Reservation
Ledamöterna Linda Ylivainio (c), Henrik Luttu (m), Ulf Hannu (c),
Nils Ström (c), Tomas Mörtberg (c), Östen Lejon (c), Auli Andersson (c),
Kurt Juntti (ns), Åke Fagervall (ns) och Helena Haapaniemi (kd)
reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Annika Keisu Lampinen (s) med biträde av Inga Savilahti Häggbo (s), Roland
Kemppainen (s), Johny Kron (v), Eva Juntti Berggren (s) och Christina Snell
Lumio (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges
beslut 2009-09-21 § 67 upphävs, att samtliga nämnder och styrelser uppdras att
upphäva beslutet om utmaningsrätt för kommunala tjänster samt att ej
utannonserade upphandlingar enligt LOU, där beslut föreligger enligt antagen
utmaningsrätt verkställs ej.
Linda Ylivainio (c) med biträde av Kurt Juntti (ns), Ulf Hannu (c) Helena
Haapaniemi (kd) och Henrik Luttu (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla utmaningsrätten i kommunen enligt tidigare antagna regler.
Propositionsordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Keisu Lampinens yrkande.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

sid 12
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Votering
Votering begärs och verkställs. De som röstar i enlighet med Keisu Lampinens
yrkanden röstar ja, de som röstar i enlighet med Ylivainios yrkande röstar nej.
Voterigen utfaller med tjugoen (21) ja röster och tio (10) nej röster. Hur var
och en röstat framgår av bifogad röstningslista. Kommunfullmäktige beslutar
således i enlighet med Keisu Lampinens yrkande.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2009-09-21 § 67 att uppdra till samtliga
nämnder och styrelser att införa utmaningsrätt för kommunala tjänster,
samtidigt som regelverk för utmaningsrätten fastställdes.
Beslutsunderlag
Kf 2009-09-21 § 67
Au §10 2011-01-17
Ks §26, 2011-02-07
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 14.50 -14.55
______
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Dnr 9/10

Gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm antas att gälla fr o m 2011-03-01.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till ändringar i nu gällande
reglementen. Förslaget bygger på att samtliga nämnder och styrelsen erhåller
ett i grunden gemensamt likalydande reglemente.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska
partierna och nämnder/styrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade
2010-0913 § 54 ånyo att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen
har efter den senaste återremissen reviderat förslaget till det gemensamma
reglementet.
Beslutsunderlag
Förslag till gemensamt reglemente för Övertorneå kommuns nämnder om
arbetsformer mm.
Au 2010-01-18 § 7
Ks 2010-02-08 § 7
Kf 2010-02-22 § 6
Remissvar BUN 2010-05-25 § 32
Remissvar Sn 2010-03-18 § 25
Remissvar Mbn 2010-04-22 § 23
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 98
Ks § 102/2010
Kf § 54, 2010-09-13
Ks § 27, 2011-02-07
_____
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Dnr 7/10

Reglemente för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt reglemente för kommunstyrelsen antas att gälla fr om
2011-03-01.
Ärendebeskrivning
Kansliet har mot bakgrund av att ett gemensamt reglemente för Övertorneå
kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt förslag till reglemente för
kommunstyrelsen. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-0222 till de politiska partierna och nämnder/styrelsen för yttrande.
Kommunfullmäktige beslutade
2010-09-13 § 55 ånyo att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen
har efter den senaste återremissen reviderat förslaget till reglemente för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen
Nu gällande reglemente för kommunstyrelsen
Au 2010-01-18 §
Ks 2010-02-08 § 8
Kf 2010-02-22 § 7
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 99
Ks § 103/2010
Kf § 55, 2010-09-13
Ks § 28, 2011-02-07
_____
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Dnr 13/10

Reglemente för socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt reglemente för socialnämnden antas att gälla fr om 2011-03-01.
Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har mot bakgrund av att ett gemensamt reglemente för
Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt förslag till
reglemente för socialnämnden. Ärendet återremitterades av
kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska partierna och
nämnder/styrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-13 §
56 ånyo att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen har efter den
senaste återremissen inte föreslagit några förändringar i förslaget till
reglemente för socialnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för socialnämnden
Nu gällande reglemente för socialnämnden
Au 2010-01-18 § 10
Ks 2010-02-08 § 10
Kf 2010-02-22 § 8
Sn 2010-03-18 § 26
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 100
Ks § 104/2010
Kf § 56, 2010-09-13
Ks § 29, 2011-02-07
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 10

sid 16

Dnr 12/10

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas att gälla
fr om 2011-03-01.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens kansli har mot bakgrund av att ett gemensamt
reglemente för Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt
förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden. Ärendet
återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska partierna
och nämnder/styrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-13
§ 57 ånyo att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen har efter
den senaste återremissen inte föreslagit några förändringar i förslaget till
reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Au 2010-01-18 § 11
Ks 2010-02-08 § 11
Kf 2010-02-22 § 9
BUN 2010-05-25 § 31
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 101
Ks § 105/2010
Kf § 57, 2010-09-13
Ks § 30, 2011-02-07
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 11

sid 17

Dnr 11/10

Reglemente för kultur – och fritidsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas att gälla
fr om 2011-03-01.
Ärendebeskrivning
Kultur- och fritidsnämndens kansli har mot bakgrund av att ett gemensamt
reglemente för Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt
förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska
partierna och nämnder/styrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade
2010-09-13 § 58 ånyo att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen
har efter den senaste återremissen föreslagit en mindre förändring i förslaget
till reglemente för kultur- och fritisnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Nu gällande reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Au 2010-01-18 § 12
Ks 2010-02-08 § 12
Kf 2010-02-22 § 10
Kfn § 2010-05-27 § 39
Kristdemokraternas remissvar 2010-04-16 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
Vänsterpartiets remissvar 2010-04-08 (se arbetsordning för
kommunfullmäktige)
KsAu 2010-08-16 § 102
Ks § 106/2010
Kf § 58, 2010-09-13
Ks § 31, 2011-02-07
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 12

sid 18

Dnr 10/10

Reglemente för Miljö- och Byggnadsnämnden tillika trafiknämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt reglemente för Miljö- och Byggnadsnämnden tillika trafiknämnden antas
att gälla fr o m 2011-03-01.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämndens kansli har mot bakgrund av att ett gemensamt
reglemente för Övertorneå kommuns nämnder utarbetas utformat ett nytt
förslag till reglemente för miljö – och byggnadsnämnden. Ärendet
återremitterades av kommunfullmäktige 2010-02-22 till de politiska partierna
och nämnder/styrelsen för yttrande. Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-13
§ 59 ånyo att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen har efter
den senaste återremissen inte föreslagit några förändringar i förslaget till
reglemente för miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Nu gällande reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
Au 2010-01-18 § 13
Ks 2010-02-08 § 13
Kf 2010-02-22 § 11
Mbn 2010-04-22 § 24
KsAu 2010-08-16 § 103
Ks § 107/2010
Kf § 59, 2010-09-13
Ks § 32, 2011-02-07
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 13

sid 19

Dnr 21/10

Organisationsöversyn - Politisk organisation 2011-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Den politiska nämndsorganisationen som gällde mandatperioden 2007-2010
kvarstår mandatperioden 2011-2014.
Överförmyndarverksamheten undantas från beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-02-08 § 20 till kommunchefen att utarbeta
förslag till förändringar av förvaltningsorganisationen. Inriktning enligt de
direktiv som angavs är att skapa en ändamålsenlig och modern
förvaltningsorganisation med stärkt samordning av kommunens samlade
organisation och med fokus på strategiska och handläggande frågor.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-19 att avvakta med slutligt
ställningstagande ang förslag till politisk organisation fr om mandatperioden
2011 efter att kultur- och fritidsnämnden yttrat sig i ärendet. Kultur- och
fritidsnämnden avstyrker förslaget till ny politisk organisation.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-13 § 60 att återremittera ärendet.
Motiveringen var att den nya lagen om överförmyndarverksamheten bör
inväntas för att uppnå högsta möjliga kvalitet och säkerhet i överförmyndarverksamheten. Underlaget till kommunfullmäktige skulle även kompletteras så
att text och schema stämmer överens i underlaget. Vidare bör motionen om
personalutskott, fullmäktige beredning ytterligare undersökas för att erhålla en
bättre demokrati och öppenhet.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen januari 2011
utsett ett personalutskott, att förändringar i den politiska
överförmyndarorganisationen ej kan ske under en löpande mandatperiod. Ev
utredning och beslut rörande överförmyndarverksamheten får därför ske under
innevarande mandatperiod och kan i så fall tillämpas först fr o m
nästkommande mandatperiod. Beslut rörande förvaltningsorganisationen fattas
av kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen har dessutom gett förslag
till motionssvar ang inrättande av personalnämnd och Kommunfullmäktigeberedningar. Mot bakgrund härav föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
den politiska nämndsorganisationen som gällde mandatperioden 2007-2010
kvarstår mandatperioden 2011-2014.
Kommunledningsförvaltningen har mot bakgrund av ovan redovisade därför ej
heller vidtagit några redaktionella förändringar i tidigare utarbetat förslag.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

sid 20

Kf § 13 forts
Yrkanden
Ulf Hannu (c) med biträde av Johan Kummu (s) och Annika Keisu Lampinen
(s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att den politiska
nämndsorganisationen som gällde mandatperioden 2007-2010 kvarstår
mandatperioden 2011-2014, samt att överförmyndarorganisationen undantas
från beslutet.
Tilläggsyrkanden
Henrik Luttu (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
organisationsschemat i beslutsunderlagets politiska organisation ändras så att
tjänstemannaorganisationen och utskott under kommunstyrelsen utgår från
organisationsskissen samt att skissen för överförmyndare kompletteras med
gäller t o m 2011.
Hans Palo(s) yrkar att kommunfullmäktige avslår Henrik Luttus
tilläggsyrkande.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 15.15--15.20
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Ulf Hannus m fl yrkanden under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer därefter Luttus och Palos tilläggsyrkanden under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå Luttus
tilläggsyrkande och bifalla Palos tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Utarbetat förslag till ny politisk organisation fr o m mandatperioden 2011.
Au 2010-03-22 § 54
Ks 2010-04-19 § 63
Kfn 2010-05-27 § 43
KsAu 2010-08-16 § 104
Ks § 108/2010
Kf § 60, 2010-09-13
Ks § 33, 2011-02-07
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 14

sid 21

Dnr 66/10

Motion – Inrättande av personalnämnd
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Övertorneå föreslår i en motion fullmäktige besluta att
avveckla personalutskottet och ersätta detta utskott med en personal-nämnd,
som fungerar enligt demokratiska arbetsformer vad gäller insyn enligt
offentlighetsprincipen.
Vänsterpartiet i Övertorneå föreslår kommunfullmäktige besluta att i samband
med organisationsöversynen avveckla personalutskottet, PU samt att inrätta en
personalnämnd med uppdrag att handlägga samtliga personalärenden avseende
tjänstetillsättning, personalrekrytering, personalavveckling mm.
Kommunledningsförvaltningen skriver i sitt initiala yttrande att företrädare för
de politiska partierna de senaste året diskuterat kommunens politiska
grundstruktur, där kommunfullmäktige redan beslutat att minska antalet
kommunfullmäktigeledamöter från kommande mandatperiod från 35 ledamöter
till 31 ledamöter. Utöver denna diskussion har diskussioner förts om hur den
övriga politiska organisationen skall se ut från kommande mandatperiod. I
utredningen ”Organisationsöversyn - Politisk organisation 2011-2014” föreslås
kommunfullmäktige besluta att from mandatperioden 2011skall den politiska
nämndsorganisationen bestå av kommunstyrelse, barn- och utbildningsnämnd,
socialnämnd, miljö- och byggnadsnämnd och kultur- och fritidsnämnd, samt att
till överförmyndarverksamheten väljs kommunala tjänstemän (opolitiskt)
Kommunledningsförvaltningen bedömer att olika alternativ diskuterats i de
politiska kretsarna då detta förslag lagts fram, och finner därför ingen
anledning överpröva detta förslag.
Kommunfullmäktige beslutade 2010- 09-13 § 65 att
återremitteras till kommunstyrelsen för att inarbetas och beaktas den av
kommunfullmäktige tidigare beslutade återremissen rörande den politisk
organisationen för 2011-2014.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att den nyvalda politiska
församlingen redan beslutat att behålla den tidigare politiska organisationen
(personalutskottet) rörande ansvaret för personalfrågor i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen mot bakgrund av
ovan redovisade anses som besvarad.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-02-21

Kf § 14 forts
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Inrättande av personalnämnd
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-17
Ks § 120/2010
Kf § 65, 2010-09-13
Ks § 34, 2011-02-07
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 22

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 15

sid 23

Dnr 65/10

Motion – Inrättande av fullmäktigeberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet i Övertorneå föreslår i en motion fullmäktige besluta att
fullmäktige beredning enligt kommunallagen kapitel 3 §7 upprättas, att
beredningsuppgifter av permanentkaraktär samt vissa tillfälliga
beredningsuppgifter fastställes, att föreskrifter enligt aktuellt lagrum i
kommunallagen upprättas.
Kommunledningsförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunfullmäktige
får enligt kommunallagen 3 kap 7§ för beredning av ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden som skall avgöras av kommunfullmäktige inrätta
fullmäktigeberedningar. En fullmäktigeberednings sammanträde skall hållas
inom stängda dörrar. En sådan beredning får dock besluta att dess
sammanträden skall vara offentlig, om fullmäktig medgett det.
I princip kan fullmäktige besluta fritt om beredningens sammansättning och
arbetsformer etc. En fullmäktigeberedning kan bestå av en eller flera personer.
Av lagändring den 1 juli 2002 framgår att samma valbarhetskriterier gäller som
för val av ledamöter i nämnder. Eftersom beslut under beredning av ett
fullmäktigärende inte utgör ett överklagbart beslut, måste ett överklagande
riktas mot själva fullmäktigbeslutet och inte mot fullmäktigeberedningens
förslag till beslut.
Fullmäktige beredningar kan användas i syfte att ge kommunfullmäktige en
mer aktiv roll. Man kan då inrätta beredningar för olika sakområden.
Motionärerna har i sin motion ej angett för vilket eller vilka sakområden
fullmäktigeberedningar föreslås.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att den politiska arenan bör själva
avgöra hur den politiska organisationen formas i kommunen.
Om kommunfullmäktige bedömer att fullmäktigeberedning/ beredningar skall
inrättas skall sakområden för dessa anges och utredningen kompletteras med
förslag till sammansättning och arbetsformer av fullmäktigeberedningen.
Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2010-09-13 § 66 via en
minoritetsåterremiss till kommunstyrelsen för att inarbetas och beaktas den av
kommunfullmäktige tidigare beslutade återremissen rörande politisk
organisation för 2011-2014
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-02-21

sid 24

Kf § 15 forts
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det tidigare lämnade uppgifterna
kan tydligöras med att ledamot eller ledamöter i kommunfullmäktige kan
initiera inrättande av en kommunfullmäktigeberedning via motion som
samtidigt anger vilket sakområde eller vilka sakområden föreslagen
kommunfullmäktigeberedning skall ansvara för. Ett sådant initiativ kan
därefter utredas och kompletteras med förslag till sammansättning och
arbetsformer.
Kommunledningsförvaltningen föreslår även i ett annat ärende att den politiska
nämndsorganisationen som gällde mandatperioden 2007-2010 kvarstår
mandatperioden 2011-2014.
Kommunledningsförvaltningen anser att mot bakgrund av ovan redovisade
kompletterande bakgrundsinformation att motionen därmed kan anses besvarad
Beslutsunderlag
Motion från Vänsterpartiet: Inrättande av fullmäktigeberedning
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2010-08-17
Ks § 121/2010
Kf § 66. 2010-09-13
Ks § 35, 2011-02-07
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 16

sid 25

Dnr 226/10

Ansvarig nämnd för kontrollen av detaljhandeln som bedriver försäljning
av vissa receptfria läkemedel inom Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen skall utföra kontroll över lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel.
Ärendebeskrivning
En ny lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel trädde i kraft 1
november 2009. Samtidigt upphävdes lagen om (2007:1455) om detaljhandel
med nikotinläkemedel. Nikotinläkemedel inryms numera i begreppet vissa
receptfria läkemdel. Syftet med lagen är att öka tillgängligheten av vissa
läkemedel till konsumenterna. Kommunerna skall enligt lagen kontrollera
efterlevandet av regelverket och Läkemedelsverket har det övergripande
tillsynsansvaret och sanktionsmöjligheterna. Kommunen ska rapportera funna
brister till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder. Kommunerna får ta ut
avgifter för sin kontroll. I dagsläget finns 5 anmälda försäljningsställen av vissa
receptfria läkemedel i Övertorneå.
Kommunfullmäktige i varje kommun måste besluta vilken nämnd som ska ha
kontrollansvaret enligt lagen. Kommunfullmäktige bör även besluta om en taxa
för kontrollavgifter.
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20, § 92 att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen för att klarlägga om samordning av kontroll kan ske med
annan kontrollfunktion/myndighetsutövning och vilka ekonomiska
konsekvenser som förslaget innebär.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Övertorneå kommun har avtal
med Haparanda kommun angående alkoholhandläggartjänsten. I denna tjänst
ingår numera även kontrollen av detaljhandeln som bedriver försäljning av
vissa receptfria läkemedel. Denna tjänst är för närvarande underställd
kommunstyrelsen. I det förslag till reglemente som överlämnats till
kommunfullmäktige är kommunstyrelsen föreslagen som ansvarig nämnd för
kontrollen av detaljhandeln som bedriver försäljning av vissa receptfria
läkemedel inom Övertorneå kommun.
Kommunledningsförvaltningen har även efterhört möjligheten att överföra
detta arbetsuppgifter till miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde.
Förvaltningen har uppgett att de idag saknar personalresurser för detta
ändamål.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

sid 26

Kf § 16 forts
Kommunledningsförvaltningen konstaterar dessutom att kommunfullmäktige
vid sitt senaste sammanträde fastställt taxa enligt alkohollagen, tobakslagen
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, varför
kommunledningsförvaltningen ej genomfört någon utredning över ekonomiska
konsekvenser.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen utför kontroll över lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Yrkanden
Kurt Juntti (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att miljö- och
byggnadsnämnden skall utföra kontroll över lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel, samt att nämnden tillförs resurser för att kunna
utföra kontrollen.
Propositionsordning
Ordförandens ställer kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen skall utföra kontroll över lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel och Kurt Junttis yrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2010-10-27
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Cirkulär 09:68 från Sveriges kommuner och landsting
Au § 138, 2010-11-15
Ks § 148, 2010-12-06
Kf § 92, 2010-12-20
Ks §36, 2011-02-07
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

sid 27

Kf § 17
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare till
kommunstyrelsen efter Bertil Alanentalo (v)
Kommunfullmäktiges beslut
Bertil Alanentalos avsägelse godkänns.
Till ny ersättare i kommunstyrelsen fram t o m 2014-12-31 utses
Päivi Ylisirkka (v)
Ärendebeskrivning:
Bertil Alanentalo (v) har sagt upp sin plats som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Bertil
Alanentalo t o m 2014-12-31.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Bertil Alanentalo 2011-01-20
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

sid 28

Kf § 18
Val av om revisor förutom i barn- och utbildningsnämnden och
valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Alanentalo (m) utses till revisor 2011-2014 med undantag för granskning
av barn- och utbildningsnämnden och valnämnden.
Ärendebeskrivning
Då valbarhetshinder har uppmärksammats så måste val av revisor Kent
Alanentalo göras om.
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 15.35 -16.00
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-02-21

Kf § 19

sid 29

Dnr 239/10

Svar på Interpellation
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad
Ärendebeskrivning
Christina Snell Lumio (v) har inlämnat en interpellation 2010-12-03 till
kommunstyrelsens ordförande Linda Ylivainio (c) med följande innehåll:
Interpellation till kommunfullmäktige den 20/12 2010.
Vänsterpartiet vill ställa nedanstående fråga till det avgående kommunalrådet
Linda Ylivainio.
- Enligt offentliga uppgifter i media rörande elfakturor från Ekfors energi,
uppskattat belopp på 265.000kr, har Linda Ylivainio i strid med gällande
lagstiftning och utan giltiga beslut från KS eller KSAU självsvåldigt utanordnat
och utbetalt till Ekfors Energi istället för den lagenligt tillsatta och förordnade
tvångsförvaltaren.
- Vänsterpartiet i Övertorneå ställer frågan till avgående kommunalrådet Linda
Ylivainio om hon själv avser att stå för den av henne förorsakade kostnaden på
265.000 kr. Den summan bör enligt vår mening inte belasta kommunens
ekonomi.
Kommunfullmäktige beslöt 2010-12-20 § 91 att interpellationen får ställas.
I den debatt som uppkommer deltar ledamöterna Christina Snell Lumio (v),
Ulf Hannu (c), Kurt Juntti (ns), Tomas Vedestig (s), Johny Kroon (v),
Jörgen Ekersund (öfa), Linda Ylivainio (c) och Per-Erik Muskos (s).
Interpellationssvar
Kommunstyrelsens tidigare ordförande Linda Ylivainio (c) har lämnat följande
interpellationssvar
Svar på interpellation från Christina Snell-Lumio (dnr 239/10)
Christina Snell-Lumio har frågat mig om jag själv avser stå för de av Ekfors
Energi AB fakturerade elkostnader för Övertorneå kommun avseende oktober
månad 2010.
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Kf § 19
Jag har i delegationsbeslut (se bilaga) angivit grunderna för det
delegationsbeslut jag fattade. Den representativa demokratins princip utgår
ifrån att förtroendevalda ytterst bär det politiska ansvaret för verksamheten.
Att Övertorneå kommun i likhet med alla andra kommuner i Sverige har en
delegationsordning där bl a KS-ordförandens beslutsansvar regleras, borde inte
komma som en överraskning för Christina Snell-Lumio, då hon beslutat
densamma i kommunstyrelsen under åtminstone tre tillfällen under år 2010.
Christina Snell-Lumios idé som hon i interpellationen förespråkar, att
förtroendevalda under vissa omständigheter, ska överta kommunala kostnader,
är som sådan, såvitt jag kunnat utröna så innovativ och nydanande att
lagstiftaren inte förutsett den i nuvarande kommunallag med förarbeten och
kommentarer.
Därför måste det belysas om en sådan ordning skulle kräva en ändring av
kommunallagen eller om en sådan ordning skulle tillåtas existera blott i
Övertorneå kommun. Om vi skulle vilja och få införa en sådan ”Lex
Övertorneå” vore det spännande att veta hur interpellanten anser att en sådan
nyordning skulle fungera.
Från och med när en sådan ordning skulle gälla, på vilka grunder skulle
personligt betalningsansvar för kommunala kostnader för enskilda
förtroendevalda utgå, och vem/vilka som skulle fatta de besluten? Eller skulle
interpellantens önskemål rentav tillgodoses om just undertecknad i just det här
fallet plötsligt skulle betala?
Intill gällande ordning ändrats måste därför mitt svar bli att den som mottagit
och tillgodogjort sig tjänster (diverse verksamheter inom Övertorneå kommun)
rimligen också betalar desamma.
_____
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Kf § 20
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen(s) inleder med att besvara
Linda Ylivainio (c) att frågan om ersättning enligt bestämmelser om pension
och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) inte varit föremål för
diskussion i kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott men att han erhållit
information om att det kan inkomma en ansökan. Kemppainen informerar
också att han ej hade kännedom om att ärendet var på personalutskottets
dagordning.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) fortsätter med att svara
Linda Ylivainio (c) att tvångsförvaltningen av Ekfors Kraft med
Advokatbolaget Gullesjö & Jonasson inte fungerar tillfredställande, varför han
tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Gunnel Simu från Haparanda
kommun begärt ett möte med tvångsförvaltaren Gullesjö. Kommunen har
också begärt ett sammanträffande med energimarknadsinspektionen i fråga
med syfte att hitta en lösning så att tredje part inte drabbas.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) fortsätter med att svara
Linda Ylivainio (c) att han tillsammans med socialnämndens ordförande
Tomas Vedestig träffat vårdcentralchefen för att diskutera hur samverkan
mellan kommunen och vårdcentralen kan utvecklas. Kemppainen informerar
också att kontakter skett med kommunstyrelsens ordföranden i Haparanda och
Kalix för att tillsammans arbeta för att östra norrbotten kan tillförsäkras en
acceptabel vårdservice. Kemppainen uppger också att han hoppas på ett brett
deltagande från alla i den av landstinget initierande närvårdsdialogen den 8
mars.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Linda Ylivaino (c) att
han träffat vårdcentralchefen för att bl a diskutera driften av varmvattenbassängen vid Övertorneå vårdcentral, att prisuppgifter tagits fram, samt att
ärendet kommer upp på dagordningen vid socialnämndens sammanträde den 9
mars och då förhoppningvis med ett positivt resultat. Vedestig uppger också att
han som landstingspolitiker kommer att ta upp frågan när tillgänglighet och
lika sjukvård i hela Norrbotten diskuteras.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) fortsätter med att svara Linda
Ylivainio (c) om hur han mot bakgrund av ett massmedialt uttalande tänkt sig
att enbart en leverantörs företrädare i ett upphandlingsskede skulle ha bjudits
upp till Övertorneå när frågan samtidigt var föremål för en rättsprocess, att han
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gärna sett en bred förankrings och beslutsprocess, där intresserade aktörer
kunnat presentera sig innan själva antagandet av entreprenör.

Kf § 20 forts
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Ulf Hannu (c)
att han anser det självklart att kommunens bostadsstiftelse Stiftelsen
Matarengihem skall följa lagen om offentlig upphandling (LOU)
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) fortsätter med att svara
Ulf Hannu (c) med att informera att problematiken i ledningsfunktionen
diskuterats i kommunstyrelsen, att initativ till en överenskommelse inkommit
från arbetstagaren, att kontakter i ärendet skett med företrädare för centern, att
överenskommelsen skett utifrån samma förfaringssätt som tidigare tillämpats i
kommunen. Kemppainen informerar vidare att tidsbegränsade avtal som ingås
mellan arbetstagare och arbetsgivare har en mycket stark arbetsrättslig
bundenhet. Att bryta ingående avtal innebär också att parterna vid en sådan
lösning ofta kommer överens om ett belopp varvid båda parterna frånskriver
sig framtida rättsliga eller ekonomiska krav.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Östen Lejon (c) att
granskningen av familjehemsplacerade barn i socialnämndens verksamhet
säkerställs genom att redogöra för de rutiner som finns i verksamheten.
Vedestig informerar också hur frågan handläggs om han som ordförande
hamnar i en jävs situation.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar Nils
Ström (c) att arrangemangsstödet till föreningar kommer att ses över och samt
att varje ansökan prövas som ett eget ärende.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Kurt Juntti (ns) att (ns) kommer att bli inbjuden till kommande budget/ekonomikonferens som
kommer att äga rum 31 mars till 1 april .
Kommunstyrelsens ordförande fortsätter med att svara Kurt Juntti (ns) att
uppvaktning om att mammografiverksamheten kommer att ske.
På förfrågan om driften av varmvattenbassängen vid Övertorneå vårdcentral
åter kommer igång hänvisar Kemppainen till tidigare lämnat svar.
Kemppainen fortsätter med att svara Kurt Juntti (ns) att ramper och väderskydd
i framtiden borde ägas av kommunen.
Kemppainen svarar att det inte är rätt uppfattat av en namngiven nättidning att
rekrytering av en ny kommunchef är i gång och att en viss person är vald.
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oppositionen. Ärendet kommer att bli föremål för en politisk
förankringsprocess.
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Kf § 20 forts
Socialnämndens ordförande Tomas Vedstig (s) svarar Kurt Juntti (ns) att han
tillsammans med kommunstyrelsen ordförande och vice ordföranden Johan
Kummu och socialchef Ann-Kristin Andersson träffat företrädare för Attendo
Care. Vedestig svarar också att de avser att invänta om kammarrättens dom
rörande driften av Särkivaaragården överklagas av Kultarinki och ber därför att
få återkomma i fråga.
Personalutskottets ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) svarar Kurt Juntti (ns)
att hom återkommer med svar ifråga om marknadsanpassade löner, hur många
som har oreglerad arbetstid i kommunen och om övertidsersättning tillämpas
för anställda med oreglerad arbetstid, eftersom dessa frågor kommer upp på
personalutskottets dagordning.
Miljö- och byggnadsnämndens vice ordförande Per-Erik Muskos (s) svarar
Kurt Juntti (ns) att förklarningen till att ärendet rörande korsningen för
Matarengivägen och väg 98 togs upp som två punkter i miljö- och
byggnadsnämndens dagordningen berodde på att ärendet därvid kunde prövas
om den kunde betraktas som mindre avvikelse och kommunen kan slippa göra
en ny detaljplan.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Päivi Ylisirkka (v) att
socialnämnden i dagsläget avvaktar om kammarrättens dom överklagas. Först
efter detta kan beslut ske om hur driften av Särkivaaragården ska ske i
framtiden.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Josefina Simu
(s) att betalningar av elräkningar skall enligt honom ske enligt
förvaltningsrättens dom den 4 november 2010 till tvångsförvaltaren.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Auli Andersson
(s) att kommunfullmäktige i tidigare beslut fastställt när kommunfullmäktiges
sammanträden skall börja. Kemppainen svarar Andersson att han ber att få
återkomma vad politikerna kostar i kommunen.
Personalutskottets ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) svarar till sist Johny
Kron (v) att fullmäktige beslutat om anta bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) med ett samordningsfritt belopp
om 2,5 basbelopp. Eventuella förändringar i bestämmelserna måste fattas av
kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktiges beslut
Delgivningarna i sig föranleder inget beslut
Delgivningar
a) sammanställning över inlämnade ej besvarade motioner
b) befolkningsstatistik
____
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Dnr 51/11

Inlämnande av ny motion ang arvoden samt andra förutsättningar att
arbeta politiskt
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas för beredning
Ärendebeskrivning
Tomas Kerttu (s) lämnar in en motion angående arvoden samt andra
förutsättningar att arbeta politiskt. Tomas Kerttu skriver i motionen att
Övertorneå kommun har i dag ett reglemente för ersättningar som grundar sig
på beslut från 2002, normalt så brukar dessa reglementen skrivas om av de som
har majoriteten vid årsslutet innan den nya majoritetetn i nämnder och styrelser
tar över, så har inte skett denna gång.
Vi har idag också en generationsväxling i nämnder och styrelser, det vore
därför rimligt att se över möjligheten för suppleanter att närvara vid ett
begränsat antal möten med full ersättning för att de på detta sätt skall få en
blick i det politiska arbetet.
Det vore lämpligt att vid en genomgång av dessa reglementen att vi genom
samarbete med våra grannkommuner får ett mer enhetligt regelverk för våra
kommuner.
Beslutsunderlag
Motion från Tomas Kerttu (s) daterad 2011-02-14
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-02-21

§6

Kommunfullmäktige 2011-02-21
Ledamot
1. Gudrun Kron (s)
2. Chrstina Snell Lumio (v)
3. Henrik Luttu (m)
4. Linda Ylivainio (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström (c)
7. Tomas Mörtberg (c)
8. Auli Andersson (c)
9 Östen Lejon (c)
10. Helena Haapaniemi (kd)
11. Roland Kemppainen (s)
12. Inga Savilahti Häggbo (s)
13. Tomas Vedestig (s)
14. Annika Keisu Lampinen (s)
15. Tomas Kerttu (s)
16. Josefina Simu (s)
17. Hans Palo (s)
18. Eva Juntti Berggren (s)
19. Johan Kummu (s)
20. Elisabeth Holmgren (s)
21 Per-Erik Muskos (s)
22. Magnus Pettersson (s)
23. Daniel Toolanen (s)
24. Tage Töyrä (s)
25. Johny Kron (v)
26. Päivi Ylisirkka (v)
27. Bertil Alanentalo (v)
28 Åke Fagervall (ns)
29. Kurt Juntti (ns)
30. Jörgen Ekrsund (öfa)
31. Arne Honkamaa (s)
Summa:
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Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
31

Utmaningsrätt

Ja

Nej Avs Ja

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
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