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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå måndagen den 7 november 2011,
Kl 13.00 – 18.40

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Gudrun Kron (s)
Christina Snell Lumio (v)
Roland Kemppainen (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Tomas Vedestig (s)
Tomas Kerttu (s)
Josefina Simu (s)
Hans Palo (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Johan Kummu (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Kurt Lampinen (s)
Per-Erik Muskos (s)
Bente Åkerholm (s)

Utses att justera

Tomas Vedestig och Östen Lejon

Underskrifter

Magnus Pettersson (s)
Tage Töyrä (s)
Birger Isaksson (v)
Johny Kron (v)
Bertil Alanentalo (v)
Ulf Zakariasson (öfa)
Henrik Luttu (m)
Linda Ylivainio (c) §§ 71-84
Tomas Mörtberg (c)
Nils Ström (c)
Östen Lejon (c)
Auli Andersson (c)
YlvaYlinenpää Sannemalm (c)
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)
Helena Haapaniemi (kd)

Sekreterare

Paragrafer

71 - 100

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Tomas Vedestig

Östen Lejon

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2011-11-07

Datum för anslags uppsättande

2011-11-14

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2011-12-06
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-11-07

sid 114

Kf § 71
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Linda Ylivainio (c) frågar initialt kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) hur länge socialdemokraterna avser att hålla befolkningen i
mörker, hur länge kommunen med våra skatte pengar skall hålla en
dysfunktionell tvångsförvaltare under armarna samt vilka mått och steg
kommunstyrelsens ordförande vidtagit för att avhjälpa bristerna i Telias usla
GSM täckning i kommunen
Linda Ylivainio fortsätter att fråga Inga Savilahti Häggbo om varför
socialdemokraterna rev upp den förra majoritetens beslut att stoppa
konkurrensutsättningen och entreprenadiseringen av kommunal verksamhet
och vilken effektivitetsvinst som kommunen erhållit i och med
entreprenadiseringen av fastighetsdriften.
Linda Ylivainio (c) ställer därefter en enkel fråga till socialnämndens
ordförande Tomas Vedestig när varmvattensbassängen kommer att öppnas,
Linda Ylivainio ställer till sist en enkel fråga till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Eva Juntti Berggren(s) om vad som händer med Röda Kvarn, mot
bakgrund av att replokalerna för musikintresserade ungdomar stängts utan
föregående information.
Ulf Zakariasson (öfa) ställer därefter en enkel fråga till kultur- och
fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) på vilket sätt kommunen är
iblandad i stängningen av replokaler för musikintresserade ungdomar vid Röda
Kvarn.
Johny Kron (v) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti
Berggren (s) om vad som är anledningen till att musikaliskt intresserade
ungdomar utestängdes från Röda Kvarn. Kron (v) frågar också Juntti
Berggren (s) om när Ryttarföreningens avtal kommer att undertecknas.
Johny Kron (v) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) vad som hänt med vallöftena om att stoppa privatiseringen av
kommunal verksamhet och öppnandet av varmvattenbassängen i Övertorneå.
Kron (v) frågar också Kemppainen (s) om beslutet att anlita Dalkia som
entreprenör för kommunens fastighetsdrift antagits på politisk nivå eller om
beslutet fattats av förvaltningschef.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 71 forts
Kron (v) fortsätter att ställa en enkel fråga till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Bente Åkerholm (s) om hur handläggningen av uppförandet av
timmerbyggnaden vid Luppioberget handlagts.
Christina Snell Lumio (v) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) om beslutet att deponera fakturabeloppet för gatubelysningen
till Länsstyrelsen med stöd av lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos
myndighet är verkställt.
Christina Snell Lumio (v) fortsätter med att fråga Kemppainen (s) om vad som
hänt med motionen kring bowlinghall i Övertorneå.
Auli Andersson (c) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen
(s) och socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) när trygghetslarmen i
kommunen kommer att fungera då vissa byar i kommunen varit utan
fungerande trygghetslarm i 4 månader.
Andersson (c) fortsätter att fråga Kemppaien (s) till vem man skall betala
elräkningen och vart man ringer om man är utan ström.
Andersson (c) frågar också till sist Kemppainen (s) om han upplever att
Övertorneås gymnasieungdomar har gratis körkort.
Per-Erik Muskos (s) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen
(s) om kommunen tecknat avtal rörande gatubelysningen med Ekfors Kraft
eller en privatperson.
Kurt Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s)
om vem som planerar för den framtida verksamheten i Kattilakoski och om
någon kommer att sälja julbord vid Kattilakoski i år.
Juntti (ns) fortsätter att fråga kommunstyrelsens ordförande Kemppainen hur
kommunstyrelsen resonerat angående placeringen av en bowlinghall i
kommunen.
Juntti (ns) fortsätter med att fråga Kemppainen (s) om budgetanslaget för
bostadsanpassningsfrågor förs över från byggnadsnämnden till
kommunstyrelsen, om anslaget blir lägre framöver och om kommunens
ambitioner rörande bostadsanpassningsfrågorna minskat.
Juntti (ns) ber Kemppainen (s) redogöra hur tekniska enheten klarar sina
arbetsuppgifter med endast två ingenjörstjänster, om tjänsterna är
utannonserade och om vi tror oss kunna rekrytera någon vikarie.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 71 forts
Juntti (ns) frågar Kemppainen (s) om vad slutnotan på
investeringen/ombyggnaden till HVB-hem i Kuivakangas blev. Hur påverkade
dessa investeringar hyressättningen, hur ser hyressättningen ut, hur debiteras el,
värme, vatten, avlopp, renhållning osv?
Kurt Juntti (ns) frågar därefter socialnämndens ordförande Tomas Vedestig om
mammografivagnen kan ställas upp i Övertorneå på sin väg mellan Haparanda
och Pajala., om varmvattenbassängen ännu hålls stängd,
Juntti (ns) fortsätter med att fråga Vedestig (s) om det finns behov/efterfrågan
på fler platser vid de särskilda boendena i Juoksengi och Pello. Och om det
finns idéer att själv ta hand om tillagningen av mat vid Björkebygården,
Polgården och för hemtjänsten i norra och södra delen av kommunen, samt om
Älvgården kan få maten från skolan i Svanstein eller om de kan tillaga den
själv.
Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen eller
kultur- och fritisnämndens ordförande Eva Juntti Berggren om vad som
renoveras på simhallen i Övertorneå, om det finns ett samband med den
nyligen färdigställda reparationen, om åtgärden är att betrakta som
underhållskostnad/driftkostnad, vad kostnaden kommer att uppgå till och om
det anlitas konsulter.
Kurt Juntti (ns) fortsätter med att fråga kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen (s) eller miljö- och byggnadsnämndens ordförande om hur det går
med utredningen avseende Tingshusvägens klassning till huvudled, och vem
som kom på idén, vem som utrett frågan, när beslutet togs och hur det är
formulerat.
Juntti (ns) avslutar sin frågeställning till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande Bente Åkerholm eller kommunstyrelsens ordförande Roland
Kemppainen om de är beredda att uppvakta väghållaren för att skyltning för
”tätbebyggt område” respektive ” Tätbebyggt område upphör” uppförs i
Turovaara.
Nils Ström (c) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti
Berggren av vilken anledning badhuset var stängt i samband med skolovet.
Östen Lejon (c) ställer till sist en enkel fråga till socialnämndens ordförande
Tomas Vedestig om det stämmer att sista boende inom kommunens
äldreomsorg först kommer upp mellan kl 11.00 -11.30 och vad är anledningen
till detta.
Justerades sign
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Kf § 71 forts
Följande frågor får inte ställas
Linda Ylivainios (c) fråga till kommunstyrelsens vice ordförande Inga
Savilahti Häggbo (s) om hur det känns att legitimera en alliansbroders
förföljelse av tjänstemän.
Frågan avvisas av kommunfullmäktiges ordförande.
Junttis (ns) fråga till kommunstyrelsens ordförande Kemppainen (s) med
anledning av kommunen antagit Dalkia som entreprenör rörande fastighets
drift om hur anställningarna vid kommunen påverkas, hur många tjänster som
berörs, hur många som slutar, hur många som omplaceras, hur många som går
över till Dalkia, vilka åtgärder som Dalkia föreslagit i våra fasigheter, vad som
skall göras och till vilket pris.
Juntti (ns) fråga till Kemppainen (s) om kriterierna för bygglov vid
Luppioberget, redovisning av investeringsprojektet vid Luppioberget,
tidsplaneringen av Luppiobergsanläggningen, vad slutkostnaden av
investeringen beräknas uppgå till, samt om det går att ta fram ett förslag till
plank bakom tomten.
Juntti (ns) fråga till Kemppainen (s) om en redovisning av
hjälpmedelsverksamheten, revideringen av regelverket, samt budget och
tidsplan för arbetet.
Junttis (ns) fråga till Vedestig (s) om obs-platsernas framtid samt om vi
planerar för aktiva protester i Övertorneå kommun mot slakten av Kalix
sjukhus.
Junttis (ns) frågor avvisas av kommunfullmäktige.
_____
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Kf § 72
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2011-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas bedömning av delårsrapport läggs med beaktande till
handlingarna
Ärendebeskrivning
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning i ett verksamhetsperspektiv som fullmäktige
beslutat om. Revisorerna bedömer att mål/mått behöver utvecklas så att de
visar mätbara samband mellan resursförbrukning, prestationer, resultat och
effekter. Först då kan en revisionell bedömning av utfallen göras.
Vidare anser de att den sammanställda redovisningen kan utvecklas så att
jämförelseår/period finns till kommande delårsrapport. Notapparaten bör också
förändras så att delposterna specificeras till innehåll istället för som nu till
organisatorisk tillhörighet. Resultaträkningens uppställning bör redovisa
verksamhetens intäkter respektive verksamhetens kostnader var för sig.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2011-10-31
_____
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Kf § 73
Delårsrapport januari-augusti 2011 samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktiges beslut
Upprättad delårsrapport läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsbokslut per 2011-08-31. I årsprognosen för 2011 beräknas
årets resultat bli + 19 929 tkr, vilket är 7 989 tkr bättre än budgeterat.
Nämndernas driftredovisning för året ligger till grund för bedömning av
kommunens nettokostnader i resultaträkningen. Nämndernas prognostiserar ett
budgetnettoöverskott om totalt 449 tkr. Inom finansnettot prognostiseras ett
budgetnettoöverskott på 757 tkr. Kommunallagens balanskrav innebär att
intäkterna ska överstiga kostnaderna. I och med att prognosen för 2011 visar ett
positivt resultat kommer kommunen att klara balanskravet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari – augusti 2011
Bb § 67/11
Ks § 136/11
______
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Kf § 74
Förutsättningar för budget 2012 och flerårsplan 2013-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen i sig föranleder inget beslut.
Ärende beskrivning
Ekonomichef Kjell Hedlund redogör för de allmänna budgetförutsättningarna,
omfattande bl a samhällsekonomisk utveckling, befolkning, arbetsmarknad,
sysselsättning, finansiella mål, beräknade löneökningar, skatteunderlagsprognos, finansiell analys samt drift- och investeringsredovisning.
_____
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Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 121

Kf § 75
Riktlinjer för investeringar i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Nya riktlinjer för investeringar i Övertorneå kommun antas.
Reservation
Kurt Juntti (ns) reserverar sig mot beslutet
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till riktlinjer för
investeringar i Övertorneå kommun rörande grundregler för investeringar,
investeringsramar, investeringsmodell och överföringar investeringsmedel.
Yrkanden
Roland Kemppainen (s) med biträde av Linda Ylivainio (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta nya riktlinjer för investeringar
Återremissyrkande
Kurt Juntti (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att återemittera ärendet
Ordföranden ställer Kurt Junttis återremissyrkandet under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Votering
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning:
Den som röstar att ärendet avgörs i dag röstar ja den som röstar att ärendet
återremitteras röstar nej. Röstningen utfaller med tjugoåtta (28) ja röster två (2)
nej röster och en (1) ledamot avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår
av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att avgöra ärendet idag
Proposition
Ordföranden ställer därefter Kemppainens och Ylivainos yrkande under
proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
yrkandet.
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Beslutsunderlag
Riktlinjer för investeringar i Övertorneå kommun
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 76
Förslag till budget 2012 och flerårsplan 2013-2014
Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen fastställs oförändrad till 21:53 kronor per skattekrona för år 2012
Budget 2012 och verksamhetsplan för år 2013-2014 fastställs
Anslagsbindningen fastställs på nämndsnivå.
Nämnderna medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per
nämnd/förvaltning.
Flerårsplanen 2013– 2014 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 2013– 2014 är preliminära.
Nettodriftramar för 2012 tilldelas enligt nedan
Driftbudgetplan för 2013-2014 exklusive löneökningar och kapitalkostnader
fastställs enligt förslag till verksamhetsplan 2012-2014.
Kapitalkostnaderna för 2012 tillförs nämnderna/styrelserna enligt nedan

Justerades sign
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2011-11-07

Kf § 76 forts
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2011

Budget
2012

Kommunfullmäktige

500

500

Revision

770

820

Överförmyndaren

450

500

Kommunstyrelsen

41 000

42 600

Miljö- o byggnadsnämnd

3 300

2 300

Kultur- och fritidsnämnd

11 000

10 650

Barn- o utbildningsnämnd

98 000

96 500

Socialnämnd

101 700

99100

TOTALT

256 720

252 970

25 950

27 600

Kapitalkostnader

Separata medel i resultatbudgeten för 2012 upptas för lönehöjningar med 3 300
tkr och LSS med 2 800 tkr som fördelas av kommunstyrelsen.
Investeringsbudget 2012 och investeringsplan 2013-2014
Investeringsbudgeten för 2012 fastställs enligt föreliggande förslag
med nettoinvesteringar om totalt 19 000 tkr,
Preliminära nettoinvesteringsramar fastställs för 2013 och 2014 till
17 450 tkr respektive 17 450 tkr
Resultat- och finansieringsbudget 2012-2014
Föreliggande förslag till resultat- och finansieringsbudget för åren 2012-2014
fastställs,
Balansbudget/plan 2012-2014
Föreliggande förslag till balansbudget/plan fastställs.
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Kommunfullmäktiges budgetbeslut ger balans i resultatbudgeten för 2012
samt i planen för 2013-2014.
Reservation
Ledamöterna Linda Ylivainio (c) Henrik Luttu (m) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Ledamoten Johny Kron (v) deltar ej i handläggning eller beslut i ärendet p g a
anmält jäv
Ärendebeskrivning
Föreligger ekonomienhetens sammanställning av kommunstyrelsens förslag
till budget 2012 och flerårsplan 2013-2014.
Yrkanden
Roland Kemppainen (s) med biträde av Tomas Kerttu (s), Bente Åkerholm (s),
Eva Juntti Berggren (s) och Tomas Vedestig (s) yrkar att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag där nettodriftramarna
fastställs enligt nedan.
Styrelse/Nämnd

Justerades sign

Budgetram
2011

Budget
2012

Kommunfullmäktige

500

500

Revision

770

820

Överförmyndaren

450

500

Kommunstyrelsen

41 000

42 600

Miljö- o byggnadsnämnd

3 300

2 300

Kultur- och fritidsnämnd

11 000

10 650

Barn- o utbildningsnämnd

98 000

96 500

Socialnämnd

101 700

99100

TOTALT

256 720

252 970

Utdragsbestyrkande
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Kf § 76 forts
Linda Ylivainio (c) med biträde av Tomas Mörtberg (c) och Helena
Haapaniemi (kd) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag där nettodriftramarna fastställs enligt nedan
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2011
Kommunfullmäktige
500
Revision
770
Överförmyndaren
450
Kommunstyrelsen
41 100
Miljö- o byggnadsnämnd
3 300
Kultur- och fritidsnämnd
11 000
Barn- o utbildningsnämnd 98 000
Socialnämnd
101 700

Budget
2012
400
820
450
41 800
2 050
10 400
96 500
98 500

Totalt

250 920

256 720

Henrik Luttu (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag där nettodriftramarna fastställs enligt nedan

Styrelse/Nämnd

Budgetram
2011
Kommunfullmäktige
500
Revision
770
Överförmyndaren
450
Kommunstyrelsen
41 100
Miljö- o byggnadsnämnd
3 300
Kultur- och fritidsnämnd
11 000
Barn- o utbildningsnämnd 98 000
Socialnämnd
101 700

Budget
2012
400
820
500
40 500
2 050
10 900
97 100
99 200

Totalt

251 470

256 720

Ordföranden ställer till sist fråga till kommunfullmäktige om debatten kring
budget 2012 och flerårsplan 2013-2014 är avslutad och finner frågan med ja
besvarad och avvisar senare Kurt Junttis (ns) förfrågan att ytterligare debattera
investeringsbudgeten

Justerades sign
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Propositionsordning
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kemppainens med fleras
yrkanden.
Beslutsunderlag
Budget 2012, flerårsplan 2013-2014
Bb § 72/11
Ks § 137/11
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras
15.10 – 15.20
______
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Kf § 77
Utredning – överförmyndarverksamhetens framtida organisation
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå kommun behåller sin nuvarande politiska organisation för
överförmyndarverksamheten under innevarande mandatperiod 20112014. Verksamheten är organiserad med en överförmyndare och en
ersättare.
Från och med 2015-01-01 sker en förändring av verksamheten. Ett
kanslistöd, bestående av 0,5 tjänst, tillförs överförmyndarverksamheten.
Tjänsteinnehavaren skall i överförmyndarens ställe handlägga och avgöra vissa
grupper av ärenden. Överförmyndaren anger i sitt delegationsbeslut vilka slag
av ärenden som delegationen omfattar.
Överförmyndarens och ersättarens uppdrag avgränsas till att avgöra ärenden
av principiell vikt, såsom att besvara framställningar från fullmäktige och
lämna yttranden till fullmäktige. Överförmyndaren tar även beslut om att
entlediga och skilja god man eller förvaltare från uppdrag samt beslutar om att
häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite.
Kommunens arvodesreglemente justeras från och med 2015 med hänsyn till
ovannämnda omfördelning av arbetsuppgifter.
Organisationsförändringen från och med 2015-01-01 förbereds genom att den
nuvarande verksamheten följs upp kontinuerligt och att en utvärdering är
färdigställd senast 2014-06-30. Erfarenheter från den nuvarande verksamheten
vägs samman med kända framtida förändrade förutsättningar, exempelvis
lagkrav, och utfallet av utvärderingen läggs till grund för beslut om den nya
organisationen från och med 2015-01-01. Ett förslag till överförmyndarorganisation för 2015-2018 läggs fram till fullmäktige för beslut senast 201410-31.
Karl-Göran Lehto (ns) utses till överförmyndare t o m 2014-12-31
Carina Juntti (opol) utses till ersättare för överförmyndare t o m 2014-12-31
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda den
framtida organisationen för överförmyndarverksamheten i kommunen. En
överförmyndare och en ersättare valdes av fullmäktige 2010-12-20. Enligt den
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styrande lagstiftningen Föräldrabalken väljs överförmyndare och ersättare för
fyra år. En eventuellt förändrad politisk organisation för Övertorneå kommuns
överförmyndarverksamhet kan således inte träda i kraft förrän från och med
2015. Kommunen kan dock tillföra ett kanslistöd till verksamhet som på
delegation av överförmyndaren avgör grupper av ärenden.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunledningsförvaltningen 2011-10-18
Ks § 161/11
______
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Nya avgifter för korttidsboende
Kommunfullmäktiges beslut
Hyresavgift för personer på korttidsboende i väntan på särskilt boende fastställs
till 1.600 kr/mån
Ärendebeskrivning
Korttidsboendet Lilla Länsmansgården har fr.o.m. sommaren 2011, 10 platser
avsedda för
Akuta förändringar i hemsituationer för anhörig vårdare, dvs en plats ska kunna
erbjudas i princip samma dag som behov uppkommer.
I väntan på att ett permanent boende kan tillgodoses ifall hemförhållandet ej är
hållbart.
Ett ”förlängt” rehabiliterings tillfälle för att klara av hemgång, efter ex. stroke,
benbrott.
Utredning för att klargöra behov av hemtjänst eller särskilt boende
Växelvård och avlastningar enligt beslut från biståndshandläggare
Palliativ vård – Vård i livets slutskede
Dagavlösning
d.v.s. anhörigvårdaren skulle kunna lämna sina anhöriga i
korttidsverksamheten ifall de vill besöka frisör, läkare, kursaktiviteter eller dyl.
En person som vistas på korttidsboendet för att invänta en plats på
särskilt boende betalar idag ordinarie korttidsavgift på 177 kr/dygn
inkl. boende, mat och omvårdnad.
Utöver föreslagen hyresavgift tillkommer redan tidigare antagna avgifter såsom
omvårdnadsavgift kr 1712:-/mån (maxtaxa) som är fastställd av
kommunfullmäktige 2002-02-10, § 46 och matabonnemang med 3.708
kr/månad för 2011 och 3.892 kr/månad för 2012 som är fastställd av
kommunfullmäktige 2010-05-03, § 40.
Vi dagvistelse debiteras 150 kr/dag och kostnaden inkluderar måltider samt
omsorgsavgift.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2011-09-26, § 83
Ks § 154/11
______
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Lagen om valfrihetssystem LOV – införande av LOV inom
hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återförs till socialnämnden för kompletterande utredning.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun (socialnämnden) beviljades år 2009 stimulansmedel från Socialstyrelsen i syfte att förbereda ett eventuellt införande av ”eget
val” inom äldre- och handikappomsorgen och socialnämnden beslutade 200909-23, § 70 att inriktning av projektarbetet fokuseras på
hemtjänstverksamheten. Projektarbetet pågick aktivt från och med januari
t.o.m. december 2009. En utredning i ärendet färdigställdes i november och
lämnades för beslut i kommunfullmäktige i december 2009.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2009-12-21, § 121 och
återremitterade ärendet till socialnämnden för en ekonomisk analys.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet på nytt 2010-02-22 , § 161
och återremitterade ärendet för förnyad komplettering av beslutsunderlag.
Dåvarande politisk majoritet beslutade att lägga projektet åt sidan ett tag, då
utmaningsrätten infördes i kommunen och man beslutade att konkurrensutsätta
Särkivaaragården. Hösten 2010 valde dåvarande socialnämnd att överlämna
ärendet kring LOV till den kommande majoriteten.
Ärendet kring LOV är nu åter aktuellt för beslut, eftersom social-styrelsen
kräver detta och att kvarvarande stimulansmedel skall återbetalas efter den
31.12 2011.
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) med biträde av Helena Haapaniemi (kd), Henrik Luttu (m)
och Tomas Mörtberg (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa
valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten.
Tomas Kerttu med biträde av Christina Snell Lumio och Johny Kron (v) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att inte införa valfrihetssystem enligt Lagen
om valfrihetssystem inom hemtjänsten.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer föreliggande yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Kerttus m fl yrkande.
Votering.
Votering begärs och verkställs med följande propositionsordning:
Den som röstar att kommunfullmäktige beslutar att inte införa valfrihetssystem
enligt Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten röstar ja den som röstar att
kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem enligt Lagen om
valfrihetssystem inom hemtjänsten röstar nej. Röstningen utfaller med tjugoen
(21) ja röster nio (9) nej röster och en (1) ledamot avstår från att rösta. Hur var
och en röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att inte införa valfrihetssystem enligt
Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 2011-09-26, § 85
Ks § 153/11
______
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Kommunfullmäktige sammanträden år 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs till följande dagar
för år 2012
20 februari, 14 maj, 17 september, 5 november, 10 december
Sammanträdena startar kl 09.00
Tilläggsyrkanden
Linda Ylivainio (c) med biträde av Tomas Vedestig (s), Bente Åkerholm (s),
Josefina Simu (s) och Tomas Kerttu (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att sammanträdena börjar kl 09.00
Johan Kummu (s) med biträde av Christina Snell Lumio (v) yrkar att
kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena börjar 12.00
Propositionsordning
Ordföranden ställer först förslag om sammanträdesdagar under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer därefter lagda tilläggsyrkanden under proposition och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ylivainios m fl yrkande.
Beslutsunderlag
Ks § 140/11
_____
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Kommunfullmäktige - kungörelser år 2012
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2012 kungörs i lokaltidningarna
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt Haparandabladet.
Ärendebeskrivning
Kanslienheten föreslår att kommunfullmäktiges sammanträden under år 2012, i
likhet med tidigare ordning, kungörs i lokaltidningarna Norrländska
Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt Haparandabladet.
Beslutsunderlag
Ks § 141/11
______
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Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i
Övertorneå kommun enligt Lag om skydd mot olyckor
Kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplanen antas med justeringen att Trafikverket anges som ansvarig för
trafiksäkerhets frågor för det statliga vägnätet.
Ärendebeskrivning
Enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor 3 kap § 3 står att en kommun skall
ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall
anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den
planeras.
Handlingsprogrammet skall antas av kommunfullmäktige för varje ny
mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Yrkanden
Auli Andersson (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att handlingsplanen
antas med justeringen att Trafikverket anges som ansvarig i för trafiksäkerhets
frågor för det statliga vägnätet.
Propositionsordning
Ordföranden lägger föreliggande yrkande under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anderssons yrkande
Beslutsunderlag
Handlingsplan för räddningstjänst och förebyggande verksamhet i Övertorneå
kommun enligt Lag om skydd mot olyckor
Au § 77/11
Ks § 142/11
______
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Detaljplan för Turovaara 1:149, 1:150 m fl – förslag om antagande
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att tydliggöra om förutsättningarna/möjligheterna
finns att bedriva fortsatt förskoleverksamhet inom detaljplaneområdet.
Jäv
Ledamoten Per-Erik Muskos (s) deltar ej i handläggning eller beslut i detta
ärende p g a anmält jäv.
Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål
(A-område) till bostäder. Kommunen har för avsikt att upphöra med
förskoleverksamhet på fastigheterna Turovaara 1:149 samt Turovaara 1:150. I
anslutning till dessa tomter på fastigheten Turovaara 1:1 vill kommunen
möjliggöra för ytterligare fyra tomtplatser för bostadsändamål. Gatan mellan
fastigheterna Turovaara 1:128 och Turovaara 1:98 är anlagd men saknar stöd i
nu gällande detaljplan.
I planen möjliggörs 6-7 tomtplatser för bostadsbebyggelse på sådan mark som
tidigare varit avsedd för park eller plantering samt allmänt ändamål. I enlighet
med tidigare gällande byggnadsplan behålls naturmark i norr samt i väster mot
angränsande fastigheter, där också en gång- och cykelväg sträcker sig i nordsydlig riktning. Inom planområdet införs en bestämmelse om lokalgata för
befintlig kvartersväg.
Yrkande
Magnus Petterson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att inte anta
planen.
Återremissyrkande
Kurt Juntti (s) yrkar att ärendet återremitteras för att tydliggöra om
förutsättningarna/möjligheterna finns att bedriva fortsatt förskoleverksamhet
inom detaljplaneområdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
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Beslutsunderlag
Mbn § 105/11
Plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt utlåtande med
samrådsredogörelse
Au § 78/11
Ks § 143/11
______
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Motion – Arctic Circle Twincity Iceroad - Isväg mellan Övertorneå och
Ylitornio
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för komplettering av beslutsunderlag enligt inlämnad
motion.
Ärendebeskrivning
Linda Ylivainio (c) Auli Andersson (c ) och Ylva Ylinenpää Sannemalm (c)
föreslår att en isväg mellan Övertorneå och Ylitornio uppförs. Ylivainio,
Andersson och Sannemalm föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med kommunledningskontoret, tillväxtenheten och kultur- och
fritidskontoret undersöka möjligheterna med en Arctic Circle Twincity Iceroad
samt en intresseförfrågan hos Ylitiornio kommun som ett gemensamt projekt.
Tekniska enheten har inlämnat yttrande på motionen 2011-08-29.
Tekniska enheten anser att en kommunal isväg är för riskabelt ur säkerhetssynpunkt och påtalar kommunens ansvar vid en eventuell olycka. En kommunal
isväg medför ökade kostnader för tekniska enheten gällande drift och skötsel
av en kommunal isväg. Däremot ställer sig tekniska enheten positiv till att
byaföreningar som tillhandahåller isvägar kan erhålla bidrag från kommunen.
Yrkanden
Linda Ylivainio (c) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av
beslutsunderlag enligt inlämnad motion.
Propositionsordning
Ordföranden ställer återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Motion från Linda Ylivainio, Auli Andersson och Ylva Ylinenpää Sannemalm
Yttrande från tekniska enheten 2011-08-29
Au § 79/11
Ks § 144/11
______
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Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet i Norrbottens län
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och bilagor för
kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet godkänns.
Kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB överlåts till
kollektivtrafikmyndigheten till nominellt värde.
Gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB sägs upp i samband
med överlåtelsen av aktierna per 31 december 2011.
Utse Roland Kemppainen (s) som ledamot samt Ulf Hannu (c) som ersättare
för perioden 2012-01-01 till 2014-12-31 till kommunalförbundets direktion.
Ärendebeskrivning
Lag om kollektivtrafik börjar gälla fr o m 2012-01-01. I varje län ska det finnas
en regional kollektivtrafikmyndighet. Myndigheten ansvarar för regional
kollektivtrafik, enligt Lag om kollektivtrafik och EU:s kollektivtrafikförordning.
Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal
kollektivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna får en tydligare
strategisk roll jämfört med dagens trafikhuvudmän. För att få en bättre och mer
tydlig politisk styrning och en bättre samordning med annan samhällsplanering
ska strategiska beslut om kollektiv-trafiken, som idag ofta fattas av ett
länstrafikbolag, fattas av en myndighet i förvaltningsform. Den regionala
kollektivtrafikmyndigheten ska upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafiken. Den nya lagen öppnar även upp kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva bedriva regional
kollektivtrafik.
Då enighet kring tidigare förslaget inte kunde uppnås om bildande av
kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten ska myndigheten enligt lag
organiseras som ett kommunalförbund med länets samtliga kommuner och
landstinget.
Fullmäktige i varje kommun och i landstinget ska besluta om bildande av
myndigheten. Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems
fullmäktige och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems
fullmäktige.
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Beslutsunderlag
Missiv avseende bildande av regional kollektivtrafikmyndighet 2011-10-14
Ks § 152/11
______
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Ny plan- och bygglovstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
Plan- och bygglovstaxan för 2011 antas enligt förslag från Sveriges kommuner
och landsting och att n-faktorn för Övertorneå kommun skall vara 0,8.
Ärendebeskrivning
En ny plan- och bygglag har trätt i kraft 2011-05-02. Av den anledningen
behöver taxan för byggnadsnämnden ses över och revideras.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-06-13, § 107 att miljö- och
byggnadsförvaltningen får i uppdrag att komplettera beslutsunderlaget med
följande:
kostnader för bygglov idag och antal bygglov per år
n-faktorns utslag i bygglovstaxa inom intervallet 0,1 – 0,8
n-faktorn i glesbygdskommuner/Norrbottens kommuner
konsekvensanalys av intäkter och kostnader
Föreligger komplettering från miljö- och byggnadsförvaltningen daterat 201108-25.
Yrkanden
Ulf Zakariasson (öfa) med biträde av Kurt Juntti (ns) och Johny Kron (v) yrkar
att kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan för 2011 antas
enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting och att n-faktorn för
Övertorneå kommun skall vara 0,6.
Bente Åkerholm (s) med biträde av Johan Kummu(s) och Tomas Kerttu (s)
yrkar att kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan för 2011
antas enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting och att n-faktorn för
Övertorneå kommun skall vara 0,8.
Östen Lejon (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att plan- och
bygglovstaxan för 2011 antas enligt förslag från Sveriges kommuner och
landsting och att n-faktorn för Övertorneå kommun skall vara 0,5
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 17.20 -17.25
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Propositions ordning
Ordföranden ställer lagda yrkanden under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Åkerholms yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden meddelar att han utser Åkerholms yrkande som huvudyrkande.
För att erhålla ett motförslag ställer ordföranden Zakariassons yrkande mot
Lejons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Zakariasson
yrkande som motförslag.
Propositionsordning
Votering verkställs med följande propositionsordning:
Den som röstar att kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan
för 2011 antas enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting och att
n-faktorn för Övertorneå kommun skall vara 0,8 röstar ja,
den som röstar att kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovstaxan för
2011 antas enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting och att
n-faktorn för Övertorneå kommun skall vara 0,6 röstar nej
Röstningen utfaller med tjugoen (16) ja röster nio (13) nej röster och en (1)
ledamot avstår från att rösta. Hur var och en röstat framgår av voteringslista.
Kommunfullmäktige beslutar således att plan- och bygglovstaxan för 2011
antas enligt förslag från Sveriges kommuner och landsting och att n-faktorn för
Övertorneå kommun skall vara 0,8.
Beslutsunderlag
Mbn § 50/2011
Komplettering beslutsunderlag mbn 2011-08-25
Ks § 147/11
______
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Strategi för e Samhället
Kommunfullmäktiges beslut
Strategi för e Samhället antas.
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting, SKL, rekommenderar kommunen i
skrivelse 2011-06-28 att anta Strategi för e Samhället. För att stödja kommunal
sektor har SKL har tagit fram Strategi för e Samhället. Strategin pekar ut
övergripande mål och visar vilket arbete som behöver göras gemensamt oavsett
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting 2011-06-28
Au § 80/11
Ks § 145/11
______
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Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Maarit Panzares avsägelse godkänns.
Monika Krypsjö (s) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden
t o m 2014-12-31
Ärendebeskrivning
Maarit Pantzare har i skrivelse 2011-09-12 avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i
barn- och utbildningsnämnden efter Maarit Pantzare t o m 2014-12-31.
______
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Godkännande av uppsägning samt val av ny ordförande och ledamot i
barn- och utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Annika Keisu Lampinens avsägelse godkänns.
Decireé Waaranperä Krutrök (s) utses till ordförande och ledamot i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Annika Keisu Lampinen har i skrivelse 2011-09-09 avsagt sig uppdraget som
ordförande och ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ordförande och ledamot i barn- och
utbildningsnämnden efter Annika Keisu Lampinen t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 146

Kf § 90
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen
t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Annika Keisu Lampinens avsägelse godkänns.
Marita Mattsson Barsk (s) utses till ersättare i kommunstyrelsen t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Annika Keisu Lampinen har i skrivelse 2011-09-09 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Annika
Keisu Lampinen t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 147

Kf § 91
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Monika Fors avsägelse godkänns.
Tage Töyrä (s) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Monika Fors har i skrivelse 2011-09-12 avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Monika Fors t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 148

Kf § 92
Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Håkan Sandqvist (c) utses till ersättare i barn- och utbildningsnämnden t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2011-09-19, § 64 valt Ylva Ylinenpää Sannemalm
som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Linus Hannedahl.
Då Ylva Ylinenpää Sannemalm var ersättare i barn- och utbildningsnämnden
och blev vald som ordinarie ledamot skall kommunfullmäktige utse ny
ersättare.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 149

Kf § 93
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i Högskoleförbundet
Östra Norrbotten t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Annika Keisu Lampinens avsägelse godkänns.
Decireé Waaranperä Krutrök (s) utses till ledamot i Högskoleförbundet Östra
Norrbotten t o m 2014-12-31
Ärendebeskrivning
Annika Keisu Lampinen har i skrivelse 2011-09-09 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Högskoleförbundet Östra Norrbotten direktion.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i Högskoleförbundet Östra
Norrbotten direktion efter Annika Keisu Lampinen t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 150

Kf § 94
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Sanna Johansson avsägelse godkänns.
Beslut i ärendet sker vid kommunfullmäktiges decembersammanträde.
Ärendebeskrivning
Sanna Johansson har i skrivelse 2011-10-06 avsagt sig uppdraget som ersättare
i barn- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden
efter Sanna Johansson t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 151

Kf § 95
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i kommunstyrelsen
t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Linda Ylivainios avsägelse godkänns.
Auli Andersson (c) utses till ledamot i kommunstyrelsen t o m 2014-12-31.
Ylva Ylinenpää Sannemalm (c) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Linda Ylivainio har i skrivelse 2011-10-03 avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i kommunstyrelsen efter Linda
Ylivainio t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 152

Kf § 96
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i Högskoleförbundet
Östra Norrbotten t o m 2014-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Linda Ylivainios avsägelse godkänns.
Östen Lejon (c) utses till ledamot i Högskoleförbundet Östra Norrbotten
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Linda Ylivainio har i skrivelse 2011-10-03 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Högskoleförbundet Östra Norrbotten direktion.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot i Högskoleförbundet Östra
Norrbotten direktion efter Linda Ylivainio t o m 2014-12-31.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 153

Kf § 97
Inkomna Medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats
a) Britt-Inger Malmberg och Åsa Wärdling – en budget anpassad till ökad
bemanning, en god arbetsmiljö samt slopande av delade arbetspass på
Särkivaaragården
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2011-11-07

sid 154

Kf § 98
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
1. Eva Juntti Berggren (s) har inlämnat en motion om gratis barnomsorg i
Övertorneå kommun.
2 Helena Haapaniemi (kd) har inlämnat en motion om inrättande av
familjecentral
3. Ulf Zackariasson (öfa) har inlämnat en motion om fria arbetskläder för
alla yrkesgrupper
Respektive motionär lämnar kort information om inlämnad motion.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-11-07

sid 155

Kf § 99
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar
Linda Ylivainio (c) att kommunen haft kontakter med både tvångsförvaltaren
och konkursförvaltaren för att kunna tända gatubelysningen. Kemppainen
upplyser också Ylivainio att kommunen inte håller någon tvångsförvaltare
under armarna. Kemppainen informerar också Ylivainio att kommunen via ITNorrbotten arbetat med att påverka Telia och Post- och Telestyrelsen rörande
GSM täckningen i kommunen. Kemppaien berättar också att Telia lovat att inte
koppla bort fast telefoni innan det mobila nätet fungerar.
Kommunstyrelsens vice ordförande Inga Savilahti Häggbo (s) svarar Linda
Ylivainio(c) att kommunen inte hade några juridiskt hållbara skäl för att
avbryta den av förra majoritetens initierade entreprenadisering av
fastighetsdriften.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Linda Ylivainio (c)
Kurt Juntti (ns) och Johny Kron (v) att varmvattenbassängen är en
landstingsanglägenhet. Vedestig informerar att landstinget har aviserat att de
centralt kommer att se över vilka möjligheter det finns att avsätta medel för
driften av varmvattenbassängen.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar Linda
Ylivainio (c), Ulf Zakariasson (öfa), Johny Kron (v) att Röda Kvarn tyvärr
blivit en lokal med fritidsverksamhet utan fritidsledare med ett flertal nycklar
som fanns i omlopp. Lösningen vid folkhögskolan för musikintresserade
ungdomar är tillfällig och gäller t o m sista december.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar därefter
Johny Kron (v) att Ryttarföreningens avtal kommer att undertecknas så snart
besvärstiden från kultur- och fritidsnämndens senaste sammanträde gått ut.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar därefter Johny
Kron (v) att vallöftet att stoppa privatiseringen av kommunal verksamhet riktat
sig mot de kommunala kärnverksamheterna vård, skola och omsorg samt att
upphandlingen av Dalkia skedde mot bakgrund av att kommunstyrelsen
bedömde att de inte fanns juridiskt hållbara skäl för att avbryta upphandlingen.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bente Åkerholm (s) redogör för
Kron (v) hur handläggningen vid miljö- och byggnadsnämnden skett avseende
ansökan rörande rivning och byggnadstillstånd rörande uppförandet av
servicebyggnaden vid Luppioberget.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-11-07

sid 156

Kf § 99 forts
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Christina Snell
Lumio (v) att beslutet att deponera fakturabeloppet för gatubelysningen till
Länsstyrelsen med stöd av lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos
myndighet inte verkställts, men att kommunchefen haft kontakt med
Länsstyrelsen ifråga som i ett initialt skede avvisat mottagandet av
nedsättningen.
Kemppainen (s) fortsätter med att svara Christina Snell Lumio (v) att kultur
och fritidsnämnden i ett beslut taget 2007-09-20 meddelat kommunstyrelsen att
de inte prioriterar uppförandet av bowlinghall i Övertorneå.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar Auli Andersson (c) att
funktionen för att trygghetslarmen i kommunen fungerar bevakas av ITNorrbotten och Post- och Telestyrelsen. Vedestig upplyser också att det pågår
tester av olika digitala lösningar inom kommunen.
Kemppainen (s) svarar Andersson (c) att han själv betalar den fasta avgiften till
Piteå Energi som fått uppdraget av tvångsförvaltaren och den rörliga delen till
den som levererar elen.
Av Kemppainens(s) svar till Andersson (c) framgår att kommunen svarar för
kostnaderna avseende tio körlektioner samt teoridel för våra egna gymnasieungdomar.
Kemppainen (s) svarar Andersson (c) att man ringer 10103 om man är utan
ström.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Per-Erik
Muskos (s) att kommunen tecknat avtal rörande gatubelysningen med Ekfors
Kraft.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (s) svarar Kurt Juntti (ns)
att först skall översiktsplanen ses över innan nya planerar arbetas fram för
verksamheten i Kattilakoski. Kemppainen informerar också att ingen kommer
att sälja julbord vid Kattilakoski i år.
Kommunstyrelsens ordförande Kemppainen (s) svarar Juntti (ns) att
kommunstyrelsen inte fört något resonemang angående placeringen av
bowlinghall i kommunen.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-11-07

sid 157

Ks § 99 forts
Kemppainen (s) fortsätter med att svara Juntti (ns) att budgetanslaget för
bostadsanpassningsfrågor förts över från byggnadsnämnden till
kommunstyrelsen i den nu antagna budgeten.
Kemppainen (s) informerar Juntti (ns) att slutnotan på investeringen/
ombyggnaden till HVB-hem i Kuivakangas blev 600.000 kr.
Kemppainen upplyser också att investeringar i en fastighet normalt påverkar
hyresnivån
Tomas Vedestig (s) svarar Kurt Juntti (ns) att mammografivagnen kan ställas
upp i Övertorneå på sin väg mellan Haparanda och Pajala men om det blir så
kan han inte svara på
Vedestig (s) fortsätter att besvara Juntti (ns) att det inte finns behov/efterfrågan
på fler platser vid de särskilda boendena i Juoksengi och Pello, men däremot
trygghetsboende. Vedestig informerar att det inte är aktuellt att själv ta hand
om tillagningen av mat.
Roland Kemppainen (s) svarar Juntti (ns) att tre golvbrunnar vid simhallen
läker in vatten och att det är den renoveringen som pågår vid simhallen i
Övertorneå.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bente Åkerholm (s) svarar Kurt
Juntti (ns) att Tingshusvägens klassning till huvudled är ett gammalt beslut
som nu verkställts.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Bente Åkerholm svarar Juntti(s) att
hon vid en framställan är beredd att utreda frågeställningen om skyltning för
”tätbebyggt område” respektive ” Tätbebyggt område upphör” skall uppföras i
Turovaara.
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Eva Juntti Berggren (s) svarar Nils
Ström (c) att anledningen till att badhuset var stängt i samband med skolovet
var kopplat till en prioritering av säkerheten vid anläggningen. Vid den aktuella
tidpunkten pågick en halkbekämpning av golvet samt åtgärder för att avhjälpa
fel med läckande golvbrunnar.
Socialnämndens ordförande Tomas Vedestig (s) svarar till sist Östen Lejon (c)
att det kan stämma att sista boende inom kommunens äldreomsorg först
kommer upp mellan kl 11.00 -11.30 eftersom insatserna i boendet är kopplade
till den enskildes behov då vissa boende både av enskilda och medicinska skäl
inte vill stiga upp tidigt.
_____
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2011-11-07

Kf § 100
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar föranleder inget beslut
a) Sammanställning över inlämnade ej besvarade motioner
b) Befolkningsstatistik
c) Länsstyrelsens protokoll 2011-10-25 – ny ledamot och ersättare i
kommunfullmäktige efter Sanna Johansson (c)
d) Lagakraftbevis – detaljplan för del av Hemvägen – Matarengivägen
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 158

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

§ 75Riktlinjer § 79 LOV

Kommunfullmäktige 2011-11-07
Ledamot
1. Gudrun Kron (s)
2. Christina Snell Lumio (v)
3. Henrik Luttu (m)
4. Linda Ylivainio (c)
5. Ylva Ylinenpää Sannemalm (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. Kurt Lampinen (s)
15. Tomas Kerttu (s)
16. Josefina Simu (s)
17. Hans Palo (s)
18. Eva Juntti Berggren (s)
19. Johan Kummu (s)
20. Britt-Marie Ödalen (s)
21 Per-Erik Muskos (s)
22. Magnus Pettersson (s)
23 Bente Åkerholm (s)
24. Tage Töyrä (s)
25. Johny Kron (v)
26. Birger Isaksson (v)
27. Bertil Alanentalo (v)
28 Knut Omark (ns)
29. Kurt Juntti (ns)
30. Ulf Zakariasson (öfa)
31. Arne Honkamaa (s)
Summa:

Justerades sign

sid 159

2011-11-07

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

§ 86 Taxa

Ja

Nej Avs 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
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
28 2

Utdragsbestyrkande

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

1

1
1
1
21 9

1

Nej Avs

1
1
Ej närvarande
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16 13 1

