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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-09

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå måndagen den 9 december 2013,
kl 12.00 – 17.00

Beslutande

Arne Honkamaa (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Roland Kemppainen (s)
Marina Danhall (s)
Britt-Mari Ödalen (s)
Bengt Larsson (s)
Per-Erik Muskos (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Hans Palo (s)
Johan Kummu (s)
Daniel Toolanen (s)
Bente M Åkerholm (s)
Magnus Pettersson (s)
Tage Töyrä (s)
Tomas Kerttu (s)

Utses att justera

Johan Kummu och Helena Haapaniemi

Underskrifter

Eva Juntti Berggren (s)
Håkan Sandqvist (c)
Nils Ström (c)
Ylva Y Sannemalm (c)
Ulf Hannu (c)
Tomas Mörtberg (c)
Auli Andersson (c)
Helena Haapaniemi (kd)
Rolf Mäkitalo (v)
Christina Snell Lumio (v)
Bertil Alanentalo (v)
Birger Isaksson (v)
Kurt Juntti (ns)
Åke Fagervall (ns)
Ulf Zakariasson (öfa)

Sekreterare

Paragrafer

130 - 147

Rolf Kummu
Ordförande

Arne Honkamaa
Justerande

Johan Kummu

Helena Haapaniemi

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2013-12-09

Datum för anslags uppsättande

2013-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2014-01-07
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sid 1

Kf § 130
Enkla frågor
Följande enkla frågor får ställas.
Christina Snell Lumio (v) ställer följande frågor till socialnämndens
ordförande
-

har socialnämnden varit i kontakt med Överkalix kommun ang
ekonomiska lösningar för Kvinnojourens fortsatta existens ?

-

om Kvinnojouren är nödvändig och viktig för Övertorneå och våra
medborgare

-

kan verksamheten på socialförvaltningen ersätta en kvinnojour och vara
ett alternativ för våldutsatta kvinnor ?

-

hur ska en våldutsatt kvinna som inte vill kontakta socialförvaltningen
få hjälp när Kvinnojouren lägger ner sin verksamhet ?

Helena Haapaniemi (kd) ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande och barn- och utbildningsnämndens ordförande
-

hur långt framskridna planer finns för projektering av familjecentral

-

rekryteringen av projektledare

-

när planeras öppnandet

Ulf Hannu (c) frågar kommunstyrelsens ordförande
-

om protokoll eller anteckningar förts vid beredningen av
revisionsanslaget ? Varför dessa olika uppgifter om överenskommelse ?

Ulf Hannu (c) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
-

ang upphandlingen byte av tak på isladan, blev resultatet av
upphandlingen som förväntat ? Är det moraliskt rätt att låta företaget
som utför jobbet att återanvända nockplåten, samma åtgärd som ett
lokalt företag föreslog och föll på trots lägsta pris ? Har någon förklarat
till våra lokala företag varför det blev som det blev ?

Johan Kummu (s) frågar kommunstyrelsens ordförande
Justerades sign

hur långt ärendet med planeringen av Trygghetsboende kommit ?
Utdragsbestyrkande
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sid 2

Kf § 130 forts
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till ordföranden i socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden och kommunstyrelsen
-

Psykiatrin är stängd! Vilka beslut är tagna och av vem?
Hur många är berörda av verksamheten vid psykiatrin?
Hur många anställningar i kommunen berörs? Hur är lösningen?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?

-

Är verksamheten på tvätteriet och verkstaden ifrågasatt?
Hur många är sysselsatta / inskrivna vid tvätteriet och verkstaden vid
Älvvägen? Hur många är anställda / arbetsledare?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?

-

Är terapin på Dagcentret ifrågasatt?
Hur många går dagligen till aktiviteterna?
Hur många är anställda?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?

-

Hur många är sysselsatta vid Återvinningsmarknaden i Kuivkangas?
Hur många är anställda / arbetsledare?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?
Finns det behov av / motiv för denna verksamhet?

-

Hur många är anställda på Sysselsättningsverkstaden?
Hur många är anställda / arbetsledare?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?

-

Hur många är inskrivna i Plus 18 – verksamheten?
Hur många är anställda / arbetsledare?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?
Är det rätt organisation för verksamheten? AMI eller skolan?

-

Det kommunala informationsansvaret för ungdomar, 16-20 år, som inte
studerar eller arbetar?
Hur många är anställda / arbetsledare?
Hur ser budgeten ut för den verksamheten?
Är det rätt organisation för verksamheten? AMI eller skolan?

Kurt Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande
-

Justerades sign

är det är sant att kommunen visar intresse för Ekfors kontorsfastighet ?
Varför ? Har det att göra med det inlämnade medborarförslaget ?

Utdragsbestyrkande
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Kf § 130 forts
Kurt Juntti (ns) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande och
kultur- och fritidsnämndens ordförande om Luppioberget och Kattilakoski
-

Hur långt har man kommit med att upprätta en ”generalplan för
verksamheten vid Kattilakoski och Luppioberget”?

-

Hur stort underskott är budgeterat för Kattilakoski för 2014

-

Hur stort underskott är budgeterat för Luppioberget för 2014

-

Finns någon annan aktör som delar kostnaderna med kommunen för
verksamheten vid Luppioberget?

-

Finns någon annan aktör som delar kostnaderna med kommunen för
verksamheten vid Kattilakoski?

-

Sköts driften vid Kattilakoski, Luppioberget på samma sätt som vi
sköter driften vid Vuentokoski, minnesplatsen i Armasjärvi, Onkijärvi,
Isovaara, Särkivaara, Haapakylänsaari, minnesplatsen vid Särkilaxkapell, fågeltornet och gångstigen runt Särkijärvi o.s.v.?

-

Hur ser vi på förutsättningarna för en entreprenör att ekonomiskt klara
verksamheten vid anläggningarna i Kattilakoski?

-

Hur ser vi på förutsättningarna för en entreprenör att ekonomiskt klara
verksamheten vid anläggningen /-arna i Luppio?

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 131
Borgensavgift till de kommunala bolagen och stiftelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Från och med 1 januari 2014 tas en årlig borgensavgift av Stiftelsen
Matarengihem och Övertorneå Energi & kommunikation AB på aktuellt
borgensåtagande. Avgiften skall uppgå till 0,25 % på aktuellt borgensåtagande.
För Övertorneå Värmeverk AB tas en intern avgift på 0,25 % på aktuellt
vidareförmedlat lån, på motsvarande sätt som borgensavgiften.Den interna
avgiften för Övertorneå Värmeverk AB ersätter tidigare administrationsavgift
på 6 000 kr för bolaget.
Ärendebeskrivning
Reglerna gällande kommunal borgensavgift och avgift för interna lån till
kommunala bolag grundar sig på EU:s statsstödsregler och innebär att
hanteringen ska vara affärsmässigt betingad. Den omfattar all verksamhet som
bedrivs av kommunala bolag eller stiftelser på en konkurrensutsatt marknad.
Reglerna innebär att kommunala bolag och stiftelser inte ska erhålla några
konkurrensfördelar då kommunen går i borgen eller vidareförmedlar krediter.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunledningsförvaltningen
Au § 127/13
Ks § 205/13
Anmälan av jäv
Roland Kemppainen och Ulf Hannu meddelar jäv och deltar ej i beslutet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 132
Fastställande av felparkeringsavgift i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Felparkeringsavgift fastställs till 300 kr.
Felparkeringsavgift på handikappruta för dem utan tillstånd fastställs till 500
kr.
Avgifterna gäller endast i centralorten Övertorneå.
Reservation
Per-Erik Muskos (s) och Kurt Juntti (ns) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Polisen har kontaktat trafiknämnden om problemen med felparkerade bilar och
frågat om kommunen har fastställt några felparkeringsavgifter.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår 2013-10-29, § 109 att
kommunfullmäktige fastställer felparkeringsavgift till 300 kr och
felparkeringsavgift på handikappruta för dem utan tillstånd till 500 kr.
Förslag till beslut
Bente Åkerholm (s) och Johan Kummu (s) föreslår att kommunfullmäktige
beslutar enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag med tillägget att avgiften
gäller bara i centralorten Övertorneå.
Ulf Zakariasson (öfa) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att felparkeringsavgift på handikappruta för dem utan tillstånd faställs till 500 kr.
Kurt Juntti (ns) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget om att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde och återremissyrkandet mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 132
Den som röstar för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar ja,
den som röstar för återremiss röstar nej. Vid uppropet avges 24 ja röster, 4 nej
röster och 2 ledamöter avstår från att rösta. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.
Ordföranden ställer därefter Åkerholm och Kummus förslag mot Zakariassons
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åkerholm och
Kummus förslag.
Kommunfullmäktige beslutar således enligt miljö- och byggnadsnämndens
förslag att fastställa felparkeringsavgift till 300 kr och felparkeringsavgift på
handikappruta för dem utan tillstånd till 500 kr. Avgifterna gäller endast i
centralorten Övertorneå.
Beslutsunderlag
Beslut från Mbn 2013-10-29, § 109
Ks § 210/13
______
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras från kl 12.30-13.30.

Justerades sign
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Kf § 133
Motion - Övertorneå – Fristad för kulturarbetare
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion återremitteras för fördjupad utredning om extern finansiering.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet, Christina Snell-Lumio, Birger Isaksson, Päivi
Ylisirkka, Bertil Alanentalo och Johny Kron har 2013-08-06 inlämnat en
motion, Övertorneå – Fristad för kulturarbetare.
Vänsterpartiet tror att Övertorneå som kulturnav i Tornedalen har mycket att
vinna på att bli fristad samtidigt som det är en viktig solidarisk handling för
kommunen. Vänsterpartiet förslår i den inlämnade motionen att det ska;
Genomföras en utredning av möjligheten för Övertorneå att blir en fristad för
kulturarbetar, samt
Genomföras en undersökning av möjligheten till att utöka fristadsprogrammets koncept, till att även innefatta serietecknare, bildkonstnärer,
musiker och andra kulturarbetare
Förslag till beslut
Christina Snell Lumio (v) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen
att en fördjupad utredning görs om extern finansiering.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Au § 123/13
Ks § 211/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 134
Motion – policy för socialt företagande i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion anses besvarad med hänvisning till att kommunfullmäktige
2013-09-16, § 68 antagit en policy om socialt företagande.
Ärendebeskrivning
I inlämnad motion anger Centerpartiet via Tomas Mörtberg att socialt
företagande på senare tid kommit allt mer i fokus för att stödja människor som
står lång från arbetsmarknaden och det har även visat sig vara en framgångsrik
väg att utvidga arbetsmarknaden för dessa. Mörtberg anger vidare, att för
personer i utanförskap har det visat sig att sociala företag kan vara en viktig
vändpunkt. Genom dessa företag ges människor möjlighet att påverka sina liv
och erhålla ett meningsfullt arbete. Företagsformen förutsätter enligt Mörtberg
att man antingen är delägare i företaget eller att man är delaktig och kan
påverka. Detta stärker den enskildes drivkraft, egenmakt och förutsättningar till
att leva ett självständigt liv. Mörtberg och centerpartiet anser att Övertorneå
kommun skall stödja denna form av verksamhet, skapa ett etablerat långsiktigt
samarbete i syfte att skapa fler möjligheter för människor med psykisk och
social ohälsa att kunna ha ett meningsfullt arbete. Centerpartiet föreslår i
inlämnad motion att Övertorneå kommun utarbetar en policy för socialt
företagande.
Tornedadelns folkhögskola beviljades i början av 2013 medel av Länsstyrelsen
Norrbottens län för en förstudie avseende förutsättningar för socialt
företagande i Övertorneå och Överkalix kommuner. Nämnda kommuner var
även medfinansiärer i förstudien. Förstudien genomfördes under våren 2013
och Övertorneå kommun ansvarade, för att ur ett rättsligt perspektiv utreda, om
och på vilket sätt kommunerna kan stötta socialt företagande. Ett resultat av
denna utredning var ett konkret förslag på policydokument för socialt
företagande i Övertorneå kommun, vilken antogs av kommunfullmäktige 201309-16, § 68.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Au § 124/13
Ks § 212/13
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 135
Motion – Matarengivägen
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion avslås med anledning av att ansvaret för
projekteringen åligger Trafikverket i egenskap av huvudman för
Matarengivägsprojektet. Huvudmannaskapet innebär att det är Trafikverket
som ska besvara de i motionen anförda synpunkterna avseende projekteringen.
Reservation
Kurt Juntti (ns) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Norrbottens Sjukvårdsparti föreslår i inlämnad motion att omprojektering av
Matarengivägens norra del skall göras så snart som möjligt, så att eventuella
kostnadsregleringar klaras före arbetet påbörjas på aktuell vägsträcka.
Tekniska enheten anger i sitt yttrande att Trafikverket är huvudman och således
ansvarig för Matarengivägsprojektet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att eventuella förslag och
synpunkter på projekteringen av Matarengivägen ska ställas till ansvarig för
projektet, i detta fall Trafikverket.
Kommunledningsförvaltningen föreslår således att motionen avslås och
rekommenderar motionärerna att kontakta Trafikverket och ansvarig
projektledare.
Beslutsunderlag
Motion från Kurt Juntti
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 213/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 136
Motion – kost och livsmedelspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion bifalls.
Kommunstyrelsen uppdras att utarbeta en kost- och livsmedelspolicy, vilken
ska vara färdigställd senast 2014-02-28. Vid framtagande av en kost- och
livsmedelspolicy skall beaktas miljöstyrningsrådets rekommendationer, samt
tillse att en policy harmoniserar med Övertorneå kommuns framtagna mål och
gällande kriterier för EKO- kommun.
Ärendebeskrivning
Centerpartiet via Tomas Mörtberg föreslår i inlämnad motion att
kommunen skall införa en livsmedelspolicy, vilken ser till att
livsmedlen till den mat som serveras i skolor och äldreboenden
produceras enligt de regler som gäller kommunens lantbrukare.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen (s) och Johan Kummu (s) föreslår bifall till förslaget att
tekniska enheten får i uppdrag att utarbeta en kost- och livsmedelspolicy.
Ulf Hannu (c) föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en kostoch livsmedelspolicy.
Per-Erik Muskos (s) föreslår att ärendet återremitteras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först förslaget om att ärendet skall avgöras vid dagens
sammanträde och återremissyrkandet mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar för att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar ja,
den som röstar för återremiss röstar nej. Vid uppropet avges 26 ja röster och 4
nej röster. Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 136 forts
Per-Erik Muskos (s) föreslår därefter att motionen avslås.
Ordföranden ställer Kemppainen och Kummus förslag, Hannus förslag och
Muskos förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
Hannus förslag.
Kommunfullmäktige beslutar således att kommunstyrelsen uppdras att utarbeta
en kost- och livsmedelspolicy.
Beslutsunderlag
Motion från Tomas Mörtberg
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 214/13
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 137
Val av ordförande i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Tomas Mörtberg (c) väljs som ordförande i socialnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) har avsagt sig uppdraget som ordförande i socialnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ordförande t o m 2014-12-31.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår att Johan Kummu (s) väljs som ordförande i
socialnämnden.
Ulf Hannu (c) föreslår att Tomas Mörtberg (c) väljs som ordförande i
socialnämnden.
Beslutsgång
Omröstningen görs med slutna valsedlar. Protokolljusterarna Johan Kummu
och Helena Haapaniemi utses till rösträknare.
Kommunfullmäktige ajourneras i fem minuter kl 15.40-15.45.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. Två valsedlar är blanka.
Johan Kummu erhåller 13 röster och Tomas Mörtberg 15 röster.
Kommunfullmäktige beslutar således att utse Tomas Mörtberg till ordförande i
socialnämnden.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 138
Val av ledamot i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Daniel Toolanen (s) väljs som ny ledamot i socialnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 139
Val av ny ersättare i socialnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Monika Krypsjö (s) väljs som ny ersättare i socialnämnden t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Tidigare utsedd ersättare har blivit vald som ordinarie ledamot i
socialnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare.
____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 140
Val av ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Marina Danhall (s) väljs om ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
t o m 2014-10-31.
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktiges valberedning. Kommunfullmäktige skall utse ny
ersättare.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-12-09

sid 16

Kf § 141
Val av ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Bente Moen Åkerholm (s) väljs som ny ersättare i kommunstyrelsen
t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 142
Val av vice ordförande och ledamot i valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Sture Larsson (s) väljs som vice ordförande och ledamot i valnämnden t o m
2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och ledamot
i valnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny vice ordförande och ledamot.
_____

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 143
Val av ersättare som kommunombud Kommunförbundet Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Inga Savilahti Häggbo (s) väljs som ny ersättare som kommunombud
Kommunförbundet Norrbotten t o m 2014-12-31.
Ärendebeskrivning
Tomas Vedestig (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare för kommunombud
Kommunförbundet Norrbotten. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare.

_____
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Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande ang
kränkningar inom skolan
Kommunfullmäktiges beslut
Följande interpellation från Per-Erik Muskos (s) till barn- och utbildningsnämndens ordförande Deciree Waaranperä Krutrök (s) får ställas.
I en artikel i DN 2013-10-26 slår Skolinspektionens generaldirektör Larm om
flera allvarliga kränkningar i skolan de senaste veckorna. Artikeln är skriven
på en nationell nivå men även i Övertorneå förekommer årligen incidenter som
föranleder anmälningar till skolinspektionen. Det har handlat om elever som
kränker elever men även om kränkningar från personal mot elever.
Skolan är en viktig del i ett barns uppväxt och en plats där de skall kunna
känna sig trygga och älskade. Skolan är den plats där den vuxna människan till
stor del formas. Då skolan dessutom inte är en plats du frivilligt kan välja att
gå till, eller avstå ifrån är kraven på samhället än större.
I samtal med ungdomar och vuxna här i Övertorneå framkommer att de
upplever som att klimatet i skolan har blivit hårdare och att språkbruket blivit
råare och hårdare. En utveckling som i mitt tycke omgående måste vändas.
Barnen är vår framtid och det vi idag ser i klassrummen, i skolkorridorer och
på skolgårdarna är en föraning om hur vårt samhälle kommer att se ut om
några år. Det ger en föraning om ett samhälle som jag och många med mig
inte vill ha. Någonting måste göras åt situationen.
Frågan till barn – och utbildningsnämndens ordförande blir således:
Vad ska vi politiker, myndighetspersoner, fackliga organisationer, föräldrar
och andra vuxna i och utanför skolan göra för att förhindra att barn far illa i
skolan ? Hur skall alla barn känna att de är älskade och respekterade för att
”du är du” ?
Interpellationen anses besvarad efter följande interpellationssvar från barn- och
utbildningsnämndens ordförande Deciree Waaranperä Krutrök (s).
Vi har rutiner för kränkande behandling. Vid varje sammanträde finns punkten
på dagordningen, diskuteras om eventuella åtgärder samt följs upp, rektorn
skall återrapportera till nämnden. Vi har ett bra förhållningssätt till varandra
men ibland händer det att någon reagerar på ett dåligt sätt och det blir bråk.
Personalen arbetar aktivt med att avstyra och reda ut missförstånd.
Skolinspektionens rapport visar också att vi har ett bra klimat, men frågan
måste alltid vara på dagordningen. Det är också allas vårt ansvar att agera om
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vi ser något sådant på skolan. Det finns ett mobbingteam som jobbar enligt
Farstamodellen.
I debatten deltar Per-Erik Muskos (s) och Deciree Waaranperä Krutrök (s).
Beslutsunderlag
Interpellation från Per-Erik Muskos
Ajournering
Kommunfullmäktige ajourernas från kl 15.00 -16.15.
______
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Inlämnade medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats
1. L A Nordmark – seniorboende mellan Styrmans fastighet och
Länsmansgården
2. Raija Hegeström – utbyggnad av kommunalt avlopp till fastigheter på
Strandvägen i Pello
______
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Besvarande av enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Enkla frågorna anses besvarade med följande svar:
Socialnämndens vice ordförande Johan Kummu meddelar att han överlämnar
besvarandet av de enkla frågorna till socialnämndens nyvalde ordförande.
Socialnämndens nyvalde ordförande Tomas Mörtberg svarar att alla ställda
enkla frågor till honom besvaras vid nästkommande kommunfullmäktige möte
2014-02-24.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Deciree Waaranperä Krutrök
svarar på frågan om familjecentral att det pågår arbete för fullt för att komma
igång med verksamheten. Lokaliseringen skall vara på Särkivaaragården.
Anställning av en samordnare pågår.
Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen svarar på Ulf Hannus
fråga om beredningen av revisionsanslag att det är kommunfullmäktiges
presidium som handlägger ärendet och att inga anteckningar förts vid deras
möte.
Roland Kemppainen svarar på Hannus fråga om upphandlingen av byte av tak
på isladan att fyra av fem anbud förkastades. Ett anbud kvarstod som fick
uppdraget och att man följt förfrågningsunderlaget vid tilldelande av anbudet.
Dialog har förts med våra lokala företagare.
Roland Kemppainen svarar Johan Kummu på frågan om trygghetsboendet att
detaljplan är beställt från miljö- och byggnadsnämnden som enkelt planförande
som skall vara klar i januari 2014.
Roland Kemppainen svarar därefter följande på Kurt Junttis frågor om
återvinningen, sysselsättningsverkstaden, plus 18 verksamheten samt det
kommunala informationsansvaret för ungdomar 16-20 år;
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-

återvinningen i Kuivakangas – 2 personer sysselsatta, en anställd och en
anvisad via arbetsförmedlingen, sysselsättningen/återvinningen har
gemensam budget, kostnaderna för återvinningen är ca 550 tkr och
intäkterna ca 170 tkr. Diskussioner pågår att förändra verksamheten.

-

sysselsättningsverkstaden – en anställd och sex anvisade via
arbetsförmedlingen, den anställde är arbetsledare, nettobudget för
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-

sysselsättningen/återvinningen är 1507 tkr, netto för sysselsättningen är
ca 1100 tkr.

-

Plus 18 verksamheten – 17 ungdomar inskrivna, tre handledare
anställda, alla kostnader täcks av bidrag från Migrationsverket, AMI
anser att det är rätt organisation eftersom verksamheten hänger ihop
med boendena för ensamkommande barn

-

Kommunala informationsansvaret för ungdomar 16-20 år –
verksamheten har överförts till AMI under hösten 2013, ingen anställd.
Löses med befintlig personal inom AMI. Ingen budget för 2013, 250 tkr
för 2014, efter förslag från BUN har verksamheten överförts till AMI

Roland Kemppainen svarar på Junttis fråga om Ekfors kontorsfastighet att
kommunen är intresserad att förvärva fastigheten.
Kemppainen svarar på Kurt Junttis ställda frågor om Luppioberget och
Kattilakoski följande;
- Generalplan för verksamheterna vid Kattilakoski och Luppioberget pågår.
- Underskottet för Kattilakoski är ca 440 tkr och för Luppioberget ca 320 tkr.
- Driftentreprenörer skall upphandlas både till Luppioberget och Kattilakoski
för 2014.
Roland Kemppainen svarar därefter Kurt Juntti hur driften vid olika
anläggningar sköts.
Eva Juntti Berggren svarar på Knut Omarks ställda fråga ang servicebyggnad
vid Ruskolabacken från föregående kommunfullmäktige möte att man avsatt
50 tkr i budgeten för en utredning och att det skall vara klart till hösten 2014.
Eva Juntti Berggren svarar även på Kurt Junttis frågor om vem som sköter
driften vid olika anläggningar i kommunen.
______
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Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna.
a) Länsstyrelsens protokoll om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
efter Tomas Vedestig
b) Länsstyrelsens protokoll om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
efter Ove Emanuelsson
______
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Kommunfullmäktige 2013-12-09
Ledamot
1. Arne Honkamaa (s)
2. Inga Savilahti Häggbo(s)
3. Håkan Sandqvist (c )
4. Ulf Hannu (c )
5. Tomas Mörtberg (c )
6. Nils Ström(c)
7. Auli Andersson (c)
8. Ylva Y Sannemalm (c )
9. Helena Haapaniemi (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Bengt Larsson (s)
12. Tomas Kerttu (s)
13. Elisabeth Holmgren (s)
14. Hans Palo (s)
15. Eva Juntti Berggren (s)
16. Johan Kummu (s)
17. Daniel Toolanen (s)
18. Per-Erik Muskos (s)
19. Britt-Mari Ödalen (s)
20. Magnus Petterson (s)
21. Bente M Åkerholm (s)
22. Tage Töyrä (s)
23. Marina Danhall (s)
24. Christina Snell Lumio (v)
25. Birger Isaksson (v)
26. Rolf Mäkitalo (v)
27. Bertil Alanentalo (v)
28. Kurt Juntti (ns)
29. Åke Fagervall (ns)
30. Ulf Zakariasson (öfa)

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

Summa:

30
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