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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-06-03

Plats och tid

Förvaltningsbyggnaden i Övertorneå, måndagen den 3 juni 2013,
kl 10.00 - 13.15

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Roland Kemppainen (s)
Tomas Vedestig (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Bengt Larsson (s)
Per-Erik Muskos (s)
Tomas Kerttu (s)
Johan Norberg (s)
Kurt Lampinen (s)
Daniel Toolanen (s)
Bente M Åkerholm (s)
Marina Danhall (s)

Utses att justera

Ulf Hannu och Eva Juntti Berggren

Underskrifter

Tage Töyrä (s)
Eva Juntti Berggren (s)
Linda Ylivainio (c)
Auli Andersson (c)
Håkan Sandqvist (c)
Nils Ström (c)
Ulf Hannu (c)
Tomas Mörtberg (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Johny Kron (v)
Bertil Alanentalo (v)
Kurt Juntti (ns)
Knut Omark (ns)
Ulf Zakariasson (öfa)

Sekreterare

Paragrafer

60 - 65

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Ulf Hannu

Eva Juntti Berggren

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-06-03

Datum för anslags uppsättande

2013-06-03

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2013-06-25
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sid 1

Kf § 60
Överläggning inför stängda dörrar
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet rörande bindande bud – förvärv av elanläggning Ekfors Kraft
hålls inom stängda dörrar.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunllagen 5 kap 38 § är kommunfullmäktiges sammanträden
offentliga. Fullmäktige får dock besluta att överläggningar i ett visst ärende
skall hållas inom stängda dörrar.
_____
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Kf § 61
Bindande bud - förvärv av elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs
Kommunfullmäktiges beslut
För förvärv av elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs inlämnar Övertorneå
kommun ett bindande slutbud på sjuttiotvåmiljoner kronor
(72.000.000 SEK)
Ev finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån.
Om anbudet antas skall
- verksamheten bedrivas i aktiebolagsform.
- kommunstyrelsen inkomma med förslag till bolagsordning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerat
Yrkanden
Ulf Hannu (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Övertorneå kommun
för förvärv av elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs inlämnar ett bindande
slutbud på sextioåttamiljoner kronor (68.000.000 SEK)
Knut Omark (ns) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Övertorneå
kommun för förvärv av elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs inlämnar ett
bindande slutbud på sjuttioåttamiljoner kronor (78.000.000 SEK)
Nils Ström (c) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Övertorneå kommun
för förvärv av elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs inlämnar ett bindande
slutbud på sjuttiomiljoner kronor (70.000.000 SEK)
Kurt Lampinen (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att Övertorneå
kommun för förvärv av elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs inlämnar ett
bindande slutbud på sjuttiotvåmiljoner kronor (72.000.000 SEK)
Tilläggsyrkande
Ulf Hannu yrkar att kommunfullmäktige i ett tillägg beslutar att
eventuell finansiering sker genom upptagande av långfristigt lån.
Om anbudet antas skall
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sid 3

Kf § 61 forts
- verksamheten bedrivas i aktiebolagsform.
- kommunstyrelsen inkomma med förslag till bolagsordning.
Beslutsordning
Ordföranden frågar först kommunfullmäktiges ledamöter huruvida kommunen
skall lämna bud eller ej på elanläggning Ekfors Kraft AB i konkurs och finner
att kommunfullmäktige beslutat att inlämna bud på elanläggning Ekfors Kraft
AB i konkurs.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att Övertorneå kommun
skall lämna bud röstar ja, den som röstar för att Övertorneå kommun inte skall
lämna bud röstar nej. Vid uppropet avges 23 ja röster och 4 nej röster. Hur
varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.
Ordföranden ställer därefter lämnade yrkanden under proposition och finner
att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Kurt Lampinens yrkande.
Ordföranden ställer därefter Ulf Hannus tilläggsyrkanden under proposition
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med yrkandet.
Ärendebeskrivning
Anlitade konsulterna Jörgen Hellsten och Lennart Nilsson föredrar ärendet.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 14 har ett indikativt
bud lämnats för förvärv av Ekfors elnätsverksamhet. Konkursboet
medger Övertorneå kommun förlängd anbudstid på så sätt att Bindande Bud
ska vara Konkursboet tillhanda senast måndagen den 3 juni 2013, kl 14.00.
Beslutsunderlag
Ks § 99/13
PM Värdeutlåtande Ekfors elnätsverksamhet 2013-03-05
______
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Kf § 62
Höjning av badavgifter vid Ekobadet
Kommunfullmäktiges beslut
Följande avgifter skall gälla fr o m 2013.
Dagskort barn upp till 18 år
Dagskort vuxen
Dagskort familj
10 kort barn
10 kort vuxen

20 kr inkl moms
40 kr inkl moms
100 kr inkl moms
180 kr inkl moms
360 kr inkl moms

Säsongskorten oförändrade
Barn
Vuxen
Familj

300 kr inkl moms
500 kr inkl moms
800 kr inkl moms

Jäv
Ledamoten Tomas Vedestig (s) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen
eller beslut i detta ärende.
Tilläggsyrkande
Ledamoten Auli Andersson (c) yrkar att kommunstyrelsens förslag till
begränsning på tre barn för familjekort utgår.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag med Auli Anderssons
tilläggsyrkande under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med kommunstyrelsens förslag med Anderssons ändringsyrkande.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten har erhållit skrivelse från Kuivakangas SK som är
driftentreprenör om förslag på höjning av badavgifterna vid Ekobadet.
Tekniska enheten har inlämnat förslag på höjning av avgifterna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2013-05-20
______
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Kf § 63
Utbyggnad projekt bredband 2012 – 2015, anslutningsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Följande anslutningsavgifter för inkoppling av bredband fastställs
Hushåll, privatpersoner
Företag, juridiska personer

5000 kr inkl moms
5000 kr exkl moms

Reservation
Ledamoten Kurt Juntti reserverar sig mot beslutet
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat ca 7,8 MSEK i landsbygdsstöd för
utbyggnad av bredbandsnätet i kommunen. Ytterligare stöd är sökt men är ännu
ej beviljat. Den sammanlagda kostnaden för projektet beräknades till nästan 40
MSEK och ganska tidigt blev det klart att stödet inte skulle bli i den
storleksordningen. Därför måste utbyggnaden omprioriteras och antalet orter
reduceras.
IT-gruppen föreslår därför att Turovaara och HELA Matarengi byggs ut med
bredband. Om möjligt skall också Vyöni och Yli-Kuittasjärvi samt Hevosvaara
prioriteras, då dessa orter har visat största intresse för bredband. Sammanlagt
berörs ca 370 fastigheter.
Arbetet med utbyggnaden måste upphandlas enligt gällande praxis.
Ett krav för Landsbygdsstödet är att anslutningsavgiften för inkoppling av
bredband är minst 5 000 svenska kronor SEK.
IT-enheten föreslår följande anslutningsavgifter för inkoppling av bredband:
Hushåll, privatpersoner
5 000 SEK inkl moms
Företag, juridiska personer 5 000 SEK exkl moms
______
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Kf § 64
Ändring i taxa för verksamhetsavfall
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämningsavgiften höjs till 200 kr + moms under ett års tid, t o m 2014-06-30.
Utvärdering görs efter årsskiftet.
Detta skall gälla alla även kommunens egna verksamheter.
Ärendebeskrivning
I dag finns möjlighet för företag med mindre mängder grovavfall att själv
lämna in avfallet till återvinningscentralen i Orjasjärvi. Vid varje tillfälle får
man lämna upp till 3 kubikmeter avfall. Maximal vikt för bilar som får nyttja
denna tjänst är 3,5 ton (tyngre fordon skall vägas). Kostnad för att själv lämna
in grovavfall är 120 kr + moms och tillfälle. Detta innebär att kostnaden för
verksamhetsavfallet inte kommer i balans då behandlingsavgift för kommunens
del ligger på 750 – 1 875 kr + moms per ton beroende på fraktion.
Tekniska enheten anser att intäkterna för verksamhetsavfall skall ge 100 %
täckningsgrad för behandlingsavgifterna.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten 2013-05-15
______
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Kf § 65
Tillfälligt placeringsreglemente för Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
I avvaktan på att nytt placeringsreglemente godkänner Övertorneå kommun att
Söderberg & Partners investerar i räntebärande värdepappersfonder.
Ärendebeskrivning
Många av de fondbolag som förvaltar räntebärande fonder har idag möjlighet
att investera i räntebärande värdepapper, obligationer mm som inte har
investment grade eller på annat sätt har ett placerings- reglemente som inte
överensstämmer med Övertorneå kommuns.
Den del av Övertorneå kommuns överlikviditet som enligt
placeringsreglementet skall placeras i räntebärande värdepapper får placeras
direkt i enskilda värdepapper eller helt eller delvis i ränte- bärande
värdepappersfonder.
Vid placering i räntebärande fonder godkänns att dessa fonders
placeringsreglemente avviker mot kommunens. Avvikelsen kan bl a innebära
att fonderna investerar i räntebärande värdepapper som har lägre eller ingen
rating som föreskrivs av kommunen. Fonderna kan även investera i derivat och
i värdepapper noterade utanför Sverige. Placeringar i räntebärande fonder skall
ske så att diversifiering i löptider och riks uppnås.
Fram till dess att Övertorneå kommun antagit nytt placeringsreglemente
föreslås att ge Söderberg & Partners möjlighet att investera i olika räntebärande
fonder för att på så sätt skapa en bättre diversifiering med lägre risk och även
högre avkastning. Detta i enlighet med tidigare placeringar.
Beslutsunderlag
Ks § 100/13
______
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§ 61

Kommunfullmäktige 2013-06-03
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Linda Ylivainio (c )
4. Håkan Sandqvist (c)
5. Ulf Hannu (c)
6. Nils Ström(c)
7. Auli Andersson (c )
8 Tomas Mörtberg (c)
9.. Helena Haapaniemi (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Tomas Vedestig (s)
12. Bengt Larsson (s)
13. Johan Norberg (s)
14. Tomas Kerttu (s)
15. Kurt Lampinen(s)
16. Eva Juntti Berggren (s)
17. Marina Danhall (s)
18 Daniel Toolanen (s)
19. Per-Erik Muskos (s)
20 Britt-Marie Ödalen (s)
21. Bente M Åkerholm (s)
22 Tage Töyrä (s)
23. Johny Kron (v)
24 Bertil Alanentalo (v)
25. Kurt Juntti (ns)
26. Knut Omark (ns)
27. Ulf Zakariasson (öfa
28 Henrik Luttu (m)
29. Johan Kummu (s)
30. Christina Snell Lumio (v)
31. Päivi Ylisirkka (v)
Summa:

Justerades sign

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
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
27

Ja

Nej Avst

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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1
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