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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå måndagen den 23 februari 2015,
kl 12.00 – 16.00

Beslutande

Ulf Hannu (c), ordförande
Marianne Salometsä (öfa)
Holger Pekkala (m)
Tomas Mörtberg (c)
Riitta Björk (c)
Ylva Y Sannemalm (c)
Håkan Sandkvist (c)
Östen Lejon (c)
Nils Ström (c)
Åsa Alanentalo (kd)
Roland Kemppainen (s)
Vega Kihlström (s)
Per-Erik Muskos (s)
Bente Moen Åkerholm (s)
Tomas Kerttu (s)

Utses att justera

Östen Lejon och Johan Kummu

Underskrifter

Hans Palo (s)
Johan Kummu (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Monika Krypsjö (s)
Christina Snell Lumio (v)
Rolf Mäkitalo (v)
Johanna Kenttämaa (sd)
Tomas Vedestig (öfa)
Ulf Zakariasson (öfa)
Jörgen Ekersund (öfa)
Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
Keijo Kauppi (öfa)
Päivi Kilpeläinen (öfa)
Kurt Juntti (ns)
Åke Fagervall (ns)

Sekreterare

Paragrafer

1 - 18

Rolf Kummu
Ordförande

Ulf Hannu
Justerande

Östen Lejon

Johan Kummu

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-02-23

Datum för anslags uppsättande

2015-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2015-03-25
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2015-02-23

sid 1

Kf § 1
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas
Tomas Kerttu (s) ställer följande enkla frågor till kommunstyrelsens
ordförande Tomas Mörtberg (c)
1. Varför har Övertorneå kommun börjat ha vattentäkten i Turovaara som
snötipp?
2. Är det möjligt för kommunen att sanda halva gc-vägarna för att underlätta
möjligheten att åka spark på våra gc-vägar?
3. Kommer kommunen att ha en utbildning rörande jäv åt politiker?
Roland Kemppainen (s) frågar därefter kommunstyrelsens ordförande Tomas
Mörtberg (c)
4. Varför skall f d Ekforskontoret byggas om till ett medborgarhus?
5. Vad det är för fel på kommunhuset om det inte duger som medborgarhus?
6. Är det inte är bättre att nyttja lokalerna som tillväxtenheten idag hyr för
medborgarkontor då f d Ekforskontoret inte är i bra skick och behöver
omfattande renoveringar?
Roland Kemppainen (s) fortsätter därefter att fråga socialnämndens ordförande
Ulf Zakariasson (öfa)
7. Håller socialnämnden på med en organisationsförändring där man går från
verksamhet till områdesindelning. Hur tänker man då?
8. Har socialnämnden för avsikt att flytta korttidsboendet från Lilla
Länsmansgården till Särkivaaragården och samtidigt öka antalet korttidsplatser
från tio platser till fjorton platser.
9. Har socialnämnden för avsikt att sälja platser vid det planerade framtida
korttidsboendet till Landstinget. En fara med detta är att akutplatser kan
avvecklas - hur tänker Ni?
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Kf § 1 forts
10. Är det inte bättre och billigare att öppna dagverksamhet dit äldre kan
komma för att bryta social isolering i stället för korttidsboende. Hur tänker Ni?
Johan Kummu (s) ställer därefter följande enkla frågor till socialnämndens
ordförande Ulf Zakariasson (öfa)
11. Hur ser din nämnd på frågan om jävs förhållanden?
12. Hur kommer äldreboendet att se ut enligt det nya förslaget
13. Förslaget från förra mandatperioden var 18 platser mindre på särbo, men ni
gick ut till ett val att inte minska platserna. Hur många platser minskar
socialnämnden nu?
14. Blir det fråga om att minska personal, hur många personer rör det sig om i
så fall?
15. Angående upphandling av bilar, köpta eller leasing till hemtjänsten, blev
det billigaste alternativet som ni valde?
16. Delade turer som är kvar ska väl bort eller ? och när i så fall?
17. Hur kommer hemtjänsten att se ut framöver, krävs det mer chefer eller
områdesansvariga?
18. Hur går informationen om verksamhetsförändringar till för all berörd
personal inom äldreomsorgen?
Johan Kummu (s) fortsätter att ställa följande enkla frågor till
kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg(c)
19. Hur ser du på jävsförhållandena i nämnder och styrelser?
20. Kan du redovisa helt hur det gick till att anställa kommunens
utvecklingsstrateg. Tjänsten var inte utannonserad som brukligt i kommunen,
Varför? Vem har initierat tjänsten?
21. Övertorneå Energi AB sänker fasta avgiften för el och höjer den rörliga
avgiften. Då blir elen dyrare för de flesta elkunder. När vi köpte elnätet så
diskuterades det att detta skulle gagna el kunderna i kommunen. Vad tänker
kommunstyrelsens ordförande göra för att vi skall få bättre elpriser?
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Kf § 1 forts
22. Mobilmasten i Ylinenjärvi är ännu inte igång. Förra ordföranden i
kommunstyrelsen lovade att den skulle vara igång redan i slutet av augusti
2014. Vad ämnar kommunstyrelsens ordförande att göra åt saken, så att även
mindre byar så fort som möjligt ska få täckning på sina mobila nät?
23. Kommer även Telias nät att kopplas till masterna i Ylinenjärvi och masten i
Liehittäjä och i så fall när?
24. Hur går planerna med socialtföretagande (allt under samma tak). Vem skall
driva det? Vilka jobbar med dess frågor?
25. Johan Kummu (s) ställer slutligen en sista fråga till barn- och
utbildningsnämndens ordförande Åke Fagervall (ns) hur han ser på
jävsförhållandena i sin nämnd?
Monika Krypsjö (s) ställer slutligen två frågor till kommunstyrelsens vice
ordförande Tomas Vedestig (öfa)
26. Finns det vidtagna åtgärder eller planerade åtgärder för att åtgärda
problematiken med ventilationen vid bland annat gymnasiet och
Särkivaaragården.
27. Vad har hänt i ärendet rörande en inkommen skrivelse om seniorbooende
i kommunen?
_____
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Kf § 2
Avsatta medel för framtida åtaganden
Kommunfullmäktiges beslut
Återstående belopp för framtida åtaganden vid årets slut intäktsförs och
överförs till årets resultat.
Kommunen har för avsikt att använda medlen för framtida åtaganden, enligt
nedanstående förslag.
Medel utöver fastställda budgetramar för nedan nämnda verksamheter anslås
från eget kapital 2015-2017.
Kommunstyrelsen delegeras rätt att fatta framtida kompletterande beslut i
ärendet.

Svenska för invandrare,
SFI
Studie- och
yrkesvägledare, Barnoch
utbildningsförvaltningen
Arbetsmarknadsprojekt i
samarbete med
socialförvaltningen
Lön projektledare
Lön deltagare, 10 st/år
Integrationsprojekt
Totalt

2015
1 500 000

2016
1 500 000

2017
1 500 000

500 000

500 000

500 000

2 750 000

2 750 000

2 750 000

1 000 000
5 750 000

1 000 000
5 750 000

450 000
5 200 000

Summa särskilda åtgärder 2015-2017: 16 700 000
Avsatta medel för framtida åtaganden har skett med början 2010, då stora
klumpsummor betalades ut till kommunen från Migrationsverket på grund av
eftersläpningar i handläggningen av ersättningarna. De medel som kom
kommunen tillhanda första åren var avsedda att täcka framtida kostnader för tre
år.
Följande belopp har avsatts från 2010 och framåt;
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Kf § 2 forts
2010 = 4 745 800 kr
2011 = 8 372 800 kr
2012 = 4 150 000 kr
2013 = 1 127 344 kr
2014 = -1.500.000 kr. Beslut fattades att från avsatta medel anslå 1 500 000 kr
till SFI verksamhet i skolan.
Totalt Kvarstående avsatta medel = 16 895 944 kr.
Medlen består till största delen av överskott av schablonersättningar från
Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn och mottagandet av
kvotflyktingar. Avsikten har varit att med hänvisning till god ekonomisk
hushållning på lång sikt i kommunen avsätta medel för att möta framtida
kostnader gällande de nyanlända. Med hänvisning till RKR:s rekommendation
18 gällande bidrag har frågan nu uppstått huruvida man hanterat dessa medel
korrekt i bokföringen. Enligt tidigare tolkning har man gjort bedömningen att
man kunnat avsätta överskottet för framtida åtaganden.
Revisorerna påpekar i granskningen av delårsrapport 2014 att kommunen bör
utreda vad ersättningarna från Migrationsverket på konto 29940, Övriga
förutbetalda intäkter, består av och därefter enligt god redovisningssed pröva
om dessa skall kvarstå som skuld eller helt eller delvis intäktsföras under 2014.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har lämnat yttrande i
ärendet.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) med biträde av Jörgen Ekersund (Öfa) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslutsunderlag
Ks § 18 2015-01-19
Sn § 117 2014-12-17
Bun yttrande 2014-11-25
Skrivelse från förvaltningschefer 2014-10-23
______
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Kf § 3
Tilläggsanslag till Investeringsprojekt 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Tilläggsanslag om 5 922,0 tkr till nedanstående investeringsprojekt godkänns.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommunfullmäktige har 2000-02-28 beslutat om ändrade
regler/riktlinjer för hantering av över/- respektive underskott i budget.
Förändringen beror på de nya reglerna i kommunallagen om balanskrav. De
fastställda reglerna för driftbudgeten innebär att överskott respektive
underskott från ett avslutat budgetår kan överföras till nästa budgetår bara om
den totala nettoöverföringen inte medför att nästa års budget får ett underskott.
När det gäller investeringsbudgeten kan överföring ske om
investeringsprojekten inte hunnit avslutas men kommit igång enligt riktlinjer
för investeringar fastställda av kommunfullmäktige 2011-11-07 § 75.
Projekt
1450
1490
1500
1510
1520
1540
1580
1640
1650
1690
1700
1710
1760
6130
6340

Ändamål
Ny pumpstation Särkijärvi
Risudden VA-självfallsledning
Risudden VA-tryckledning mm
Luppio VA-tryckledning överförs till proj 1520
Luppio minireningsverk
Koutojärvi minreningsverk
Entré Torneusgården - överförs till proj 1690
Centralskolan hiss
Upprustning skolområde
Ventilation gym/sporthall
Förvaltningsbyggnad väg
Förvaltningsbyggnad entré
Hemtjänstens carport
Ruskolabacken serveringsbyggnad
Upprustning och markarbeten IP, tennisbana
Summa

Beslutsunderlag
Ks § 47 2015-02-09
Ekonomienhetens skrivelse 2015-01-28
______
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tkr
508,0
300,0
180,0
550,0
550,0
35,0
100,0
1 436,0
84,0
328,0
116,0
43,0
128,0
1 334,0
230,0
5 922,0
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Kf § 4
Tilläggsanslag socialnämnden – inköp av bilar
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för fördjupad utredning
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat 2015-01-28, § 7 att köpa 6 av de tidigare leasade
bilarna Toyota RAV 4 samt att köpa in 10 nya mindre bilar till verksamheten.
Socialnämnden har även begärt investeringsmedel med 2,4 Mkr för inköp av
10 nya bilar.
Ekonomienheten har lämnat yttrande i ärendet och föreslår att köp av 6 stycken
begagnade Toyota RAV 4 finansieras via socialnämndens driftbudget för 2015
enligt gällande redovisningsregler. Om social-nämnden kan finansiera köpet av
bilarna inom den driftbudgetram som är tilldelad för 2015, gör ekonomienheten
bedömningen att det är upp till nämnden att prioritera och ta beslut i frågan.
Köp av 10 stycken nya mindre bilar, Typ Toyota Auris, innebär en
investeringskostnad på ca 2 300 000 kronor. Utredningen visar att det är dyrare
att köpa 10 stycken mindre bilar, typ Toyota Auris, än att leasa motsvarande bil
under samma period. Investeringsbudgeten för 2015, på totalt 20 000 000 kr
ligger redan idag på en hög nivå, vilket innebär att omfördelning inom beslutad
ram bör ske för att kunna bibehålla det beslutade finansiella målet.
Ekonomienheten gör bedömningen att man bör leasa bilar istället för att köpa
dem för att upprätthålla målen för god ekonomisk hushållning.
Förslag till beslut
Bente Åkerholm (s) med biträde av Roland Kemppainen (s) och Hans Palo (s)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden inom anvisad
budgetram får i uppgift att leasa 10 bilar till verksamheten.
Ulf Zakariasson (öfa) med biträde av Tomas Mörtberg (c) föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att socialnämnden beviljas tillägganslag i 2015
års investeringsbudget med 2,0 Mkr för inköp av 10 nya bilar till verksamheten
samt att medel anslås från eget kapital.
Johan Kummu (s) föreslår att ärendet återemitteras för en fördjupad utredning.
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Kf § 4 forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunfullmäktige beslutat att avgöra ärendet idag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar för att avgöra ärendet idag röstar ja, den som bifaller Kummus
förslag om återremiss röstar nej.
Vi uppropet avges 20 ja röster och 10 nej röster. Hur varje ledamot röstat
framgår av närvarolistan.
Då återremiss begärts av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna
beslutar således kommunfullmätige att enligt KL 5 kap 36 § att återremittera
ärendet ( minoritets återremiss)
Beslutsunderlag
Beslut från socialnämnden 2015-01-28 Sn § 7/2015
Yttrande från ekonomienheten 2015-02-02
Ks § 49, 2015-02-09
______

Ajournering
Kommunfullmäktige ajourneras 14.15 -14.30
_____
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Kf § 5
Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård
mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Överenskommelse om samarbete inom missbruks- och beroendevård mellan
landstinget och kommunerna antas.
Ärendebeskrivning
Genom ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen från den 1
juli 2013, infördes en skyldighet för landsting och kommuner att ingå
gemensamma överenskommelser om samarbete i fråga om personer som
missbrukar alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel,
läkemedel eller dopingmedel. Syftet med lagändringen är att stärka samverkan
mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, stöd
och behandling för målgruppen. Styrelsen för Kommunförbundet Norrbotten
har beslutat, under förutsättning av motsvarande beslut i landstingsstyrelsen, att
rekommendera kommunerna i länet att anta den upprättade överenskommelsen.
Socialnämnden har beslutat 2014-11-21, § 98 att föreslå kommunfullmäktige
att anta överenskommelsen om samarbete inom missbruks- och beroendevård
mellan landstinget och kommunerna i Norrbotten.
Beslutsunderlag
Beslut från socialnämnden 2014-11-21, § 98
Ks § 22, 2015-01-19
______
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Kf § 6
Tillsynsplan för räddningstjänsten Övertorneå 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Tillsynsplanen antas enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Enligt 5 Kap 1§ Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2003:778 utövar
kommunen tillsynen av lagens efterlevnad inom kommunens område. För att
följa upp lagens intensioner bör berörd nämnd inom kommunen besluta om
riktlinjer för tillsynsverksamheten, bereda möjligheter för uppföljning och sätta
mätbara mål för tillsynsverksamheten i kommunen.
Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 2010:1011 svarar
den eller de kommunala nämnder som svarar för räddningstjänst även för att
tillsyn av brandfarliga varor utförs.
Beslutsunderlag
Tillsynsplan 2015-01-09
Au § 7/15
Ks § 40 2015-02-09
______
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Brandskyddspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Brandskyddspolicyn antas.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar upprättad
brandskyddspolicy.
Beslutsunderlag
Brandskyddspolicy 2014-11-17
Sn § 10 2015-01-28
______
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Kf § 8
Motion – tidigare beslut i kommunfullmäktige om beviljande av
tjänstledighet upphävs
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna via Johan Kummu föreslår i inlämnad motion, att beslut
gällande obegränsad tid för övrig tjänstledighet antaget av kommunfullmäktige
2014-05-19 (Kf § 50) skall upphävas.
I dagsläget besitter arbetstagare en lagstadgad rätt att vara tjänstledig för
studier, vård av närstående, föräldraledig samt för att bedriva
näringsverksamhet. I övrigt är det arbetsgivaren som beslutar om vilken
möjlighet det finns för arbetstagare att vara tjänstledig.
Genom Övertorneå kommuns personalhandbok framgår att kommunen medger
en generösare hållning avseende tjänstledighet för att starta eget företag (12
månader) än vad lagen anger (6 månader). I övrigt gäller de lagstadgade kraven
avseende tjänstledighet för studier, vård av närstående och föräldraledighet.
En förutsättning för att bevilja övrig tjänstledighet är att det i förekommande
fall går att hitta en vikarie. Kommunledningsförvaltningen anser vidare att det
måste föreligga en gräns för hur lång tjänstledigheten kan vara. Alternativt
skulle samma regler kunna gälla vid övrig tjänstledighet som vid ledighet för
att starta eget, d.v.s. 12 månader och där besked måste lämnas senast efter nio
månader. Tjänstledigheten skall fungera som en anställningsförmån vilket kan
öka attraktionskraften vid rekrytering samt bidra till att främja en naturlig
rörlighet bland de anställda.
Kommunledningsförvaltningen anser vidare att en obegränsad tid för
tjänstledighet som beslutats 2014-05-19 (KF § 50) kan medföra att situationer
uppstår som ej är förenligt med aktuell lagstiftning som berör allmän
visstidsanställning och vikariat. Dessa anställningsformer övergår till en
tillsvidare anställning om arbetstagaren varit anställd hos samma arbetsgivare i
mer än två år under en femårsperiod.
Förslag till beslut
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Kf § 8 forts
Tomas Vedestig (öfa) med biträde av Tomas Mörtberg (c) föreslår att motionen
avslås.
Johan Kummu(s) med biträde av Tomas Kerttu (s) och Bente Åkerholm (s)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Vedestigs/ Mörtbergs förslag att avslå motionen.
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att avslå röstar ja, den som
bifaller motionen röstar nej. Vi uppropet avges 18 ja röster och 12 nej röster.
Hur varje ledamot röstat framgår av närvarolistan.
Kommunfullmäktige beslutar således att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Ks § 52 2015-02-09
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2014-12-22
Motion 2014-08-29
_____
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Motion – inventering samt åtgärdsplan för vägar och gator
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion avslås med anledning av att den i motionen beskrivna
åtgärdsplanen redan finns upprättad och efterföljs i den utsträckning
budgeterade medel tillåter.
Ärendebeskrivning
I inlämnad motion Eva Juntti-Berggren (s) att en inventering samt åtgärdsplan
för upprustning av vägar och gator inom Övertorneå kommun bör tas fram.
Juntti-Berggren anger vidare att vägarna/ gatorna i Hedenäset är i väldigt dåligt
skick och bör därför vid en upprustning prioriteras i första hand.
Tekniska enheten anger att ett äskande om medel på totalt 1 500 tkr för
upprustning av gator föreligger för år 2015 – 2017 (500 tkr/år). Det finns även
framtaget en åtgärdsplan för de vägar och gator som ligger inom kommunens
ansvarsområde. Genom denna framgår att Hedenäset är prioriterat vad gäller
upprustning av gator under 2015. Den framtagna åtgärdsplanen upprättas och
ses över kontinuerligt. Vidare anges att en förutsättning för att upprustningen
skall kunna ske är att medel avsätts för dessa åtgärder.
Med anledning av att den i motionen beskrivna åtgärdsplanen redan finns
upprättad och efterföljs i den utsträckning budgeten tillåter föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen kan anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2014-11-24
Au § 14/15
Ks § 53/15
______
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Kf § 10
Motion – renhållnings- och VA-taxor för föreningar
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås med anledning av att införande av lägre renhållnings-/samt
vatten- och avloppsavgift för föreningar skulle medföra en överträdelse mot
den i kommunallagen reglerade likställighetsprincipen.
Ärendebeskrivning
Eva Juntti-Berggren (s) föreslår i inlämnad motion att aktuella renhållnings-/
samt VA-taxor för föreningar ses över. I nuläget uppgår den fasta taxan för
vatten- och avlopp för fritidsboende till 3 345 kronor. Hit inräknas även lokaler
som ägs eller hyrs av föreningar. Juntti-Berggren anför vidare att många av
föreningarna inom kommunen kämpar med att klara driftskostnaderna för sina
lokaler då föreningsbidraget oftast uppgår till 5 000 -7 000 kronor årligen.
Vidare anges vikten av att kommunen ser över denna avgift för att den bättre
skall överensstämma med den faktiska årliga förbrukningen.
Med anledning av att införande av lägre renhållnings-/samt va-taxor för
föreningar skulle innebära en överträdelse mot likställighetsprincipen samt de i
vattentjänstlagen angivna beräkningsgrunder bedömer
kommunledningsförvaltningen att motionen skall avslås.
Beslutsunderlag
Motion 2014-08-14
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2014-11-18
Au § 13/15
Ks § 54/15
______
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Kf § 11
Medborgarförslag - Dansaktiviteter åt alla skolelever
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag anses besvarad då skolverksamheten i dagsläget
tillhandahåller dans och rörelse i olika former för samtliga stadier.
Ärendebeskrivning
Vega Brännvall anger i inlämnat medborgarförslag att dans är en rolig aktivitet
som bidrar till gemenskap mellan flickor och pojkar.
Barn- och utbildningsförvaltningen anger i sitt yttrande att i kursplanen för
ämnet idrott och hälsa finns dans och rörelse till musik som ett centralt innehåll
för alla skolors stadier, vilket innebär att elever idag har dansaktiviteter i
skolan. För att utöka möjligheten till kulturella inslag har barn- och
utbildningsförvaltningen ansökt om bidrag från Kulturrådets projekt Skapande
skola.
Genom ovanstående nämnda projekt föreligger möjlighet att ansöka om bidrag
för att stärka samverkan mellan skola och det professionella kulturlivet. Målet
med projektet är att eleverna skall få tillgång till kulturens alla uttrycksformer
och att deras möjligheter till eget skapande ökar. För år 2014-2015 har
Övertorneå kommun beviljats bidrag för möjliggörande av aktiviteter som
professionell dans, teaterpedagogiskt berättande, professionellt film- och
musikskapade samt bildkonst (se bilaga).
I projektet ingår dans med ledning av professionell danspedagog där
grovmotorisk samt finmotorisk rörelse tränas. Inför projektets ansökan har en
dialog genom elevråd, klasser och enskilda barn förekommit för att skapa en
bild över de önskemål av aktiviteter som föreligger samt vad eleverna önskar
att fortsätta arbeta med.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2014-12-10
Au § 15/15
Ks § 55 2015-02-09
______
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Kf § 12
Interpellation till kommunalrådet – beslut att stänga återvinningsmarknaden i Kuivakangas
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad
Ärendebeskrivning
Christina Snell Lumio (v) och Rolf Mäkitalo (v) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande ang beslutet att stänga återvinningsmarknaden i
Kuivakangas under 2015.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 146 att interpellationen får
ställas och att svar på interpellationen lämnas vid nästkommande
kommunfullmäktige möte.
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (c):
C Snell-Lumio samt R Mäkitalo (v) ställer en fråga till mig angående beslutet
att stänga återvinningsmarknaden i Kuivakangas.
Bakgrunden är det beslut som KS fattade den 1 december 2014 om att stänga
återvinningsmarknaden i Kuivakangas. För att klargöra frågan innebär ett
beslut om stängning ej att återvinningsmarknaden har stängt fr o m den 1
januari 2015, som interpellanten skriver, utan en uppsägningstid/avslutandetid
sträcker sig fram t o m 1 september 2015.
Politiskt beslutsfattande handlar för mig om att agera utifrån en övertygelse om
vad vi vill förbättra. Grundtanken bakom detta beslut om stängning har varit
och är att starta och vidareutveckla ett socialt företagande där vi samlar alla
verksamheter under samma tak, - återvinningen, industriella, tvätteriet och i
skrivande stund även kanske Röda korsets verksamhet kupan.
Det råder politisk enighet inom alliansen i beslutet, i motsats till tidigare
majoritet, och tanken är att arbeta för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart samhälle där vi samlar alla verksamheter under samma tak och skapar
större förutsättningar för utveckling inom de olika verksamheterna.
I debatten deltar Tomas Mörtberg, Christina Snell-Lumio, Johan Kummu,
Per-Erik Muskos, Rolf Mäkitalo och Roland Kemppainen.
______
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Kf § 13
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats;
a) Johan Kummu (s) – trafiksäkerhetsåtgärder på Polisgatan i Övertorneå
b) Per-Erik Muskos(s) - Godsdestination Övertorneå
c) Per-Erik Muskos (s) - Förhandlade priser hos kommunala bolag
d Christina Snell Lumio (v) och Rolf Mäkitalo (v) - Jämlik snöröjning i
Övertorneå
_____
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Kf § 14
Nya medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats:
Ljusterapilokal på äldreboenden i kommunen – Aino Keisu, Arne Honkamaa,
Ingrid Ekersund, Lars Barsk, Ole Lampinen och Helge Johansson
Staket vid skateparkens norra kortsida och långsida – Harry Jatko
Halkskydd för pensionärer över 65 år – Lars –Arne Nordmark
Ny GC-3s väg Etapp 1 Vägkorsning 99/Överkalixvägen till södra infarten
Kuivakangas längs väg 99 samt etapp 2 Norra infarten nedre Kuivakangassödra infarten Övre Kuivakangas samt norra infarten Övre Kuivakangas till
vägskäl Soukolojärvi. - Leif Toolanen
Ombyggnad av vägbanken till Haapakylänsaari - Leif Toolanen
Naturvård/ siktröjningar / gallringar - Leif Toolanen
_____
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Kf § 15
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Christina Snell Lumio (v) t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Christina Snell-Lumios avsägelse godkänns.
Anton Brännvall (v) väljs som ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t o m
2018-12-31
Ärendebeskrivning
Christina Snell Lumio (v) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare t o m 2018-12-31.
______
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Kf § 16
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden efter Anton Brännvall (v) t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Anton Brännvalls avsägelse godkänns.
Birger Isaksson (v) väljs som ny ordinarie ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden t o m 2018-12-31,
Johanna Alanentalo (v) väljs som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
t o m 2018-12-31
Ärendebeskrivning
Anton Brännvall (v) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot t o m
2018-12-31.
______
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Kf § 17
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (c) inleder med att svara
Tomas Kerttu (s)
att kommunen enligt den uppgift han erhållit ej använder vattentäkter i
Turovaara som snötipp, och om snötippen är olämpligt vald skall den ändras.
att han avser att undersöka möjligheterna till att sanda halva gc-vägarna för att
underlätta möjligheten att åka spark på våra gc-vägar
att en utbildning rörande jäv sker under utbildningsdagen 2015-02-26
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Vedestig (c) svarar därefter Roland
Kemppainen (s)
att Ekforskontoret byggs om till ett medborgarhus för att förenkla och förbättra
kommunikationen mellan kommunmedborgare och näringsliv
att funktion och service vid kommunhuset kommer att bestå
att i dagarna beräknas en utredning bli klar som anger hur stora kostnaderna
beräknas uppgå till för att åtgärda fd Ekforskontoret .
Socialnämndens ordförande Ulf Zakariasson (öfa) svarar Roland Kemppainen
(s) att det i socialnämnden föreligger ett inriktningsbeslut som är föremål för
utredning. Ett inriktningsbeslut som går ut på att utreda att flytta korttidsboendet till Särkivaaragården, vilket i sin tur skulle innebära att en halv
avdelning på Särkivaaragården skulle tas i anspråk för korttidsboeende.. Detta
skulle i praktiken innebära att antalet säbo platser minskar med 17 platser och
antalet platser på korttidsboendet ökar från tio till fjorton. Socialnämnden har
inte heller diskuterat någon försäljning av platser till landstinget. Att en
dagverksamhet aldrig kan ersätta korttidsboende utan skall ses som ett
komplement till befintlig verksamhet.
Socialnämndens ordförande Ulf Zakariasson (öfa) svarar därefter Johan
Kummu (s)
att kommunallagen tydligt reglerar vad som gäller vid jävssituationer.
att frågor rörande inriktningsbeslut framgår av det svar som lämnas till
Kemppainen.
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Kf § 17 forts
att arbetsstyrkan minskar med 10,4 årsarbetstillfällen, förslaget kommer dock
inte att innebära några som helst uppsägningar. Personaltätheten kommer att
behållas på 0.8 per per vårdplats,
att han bedömer att det blir billigare att köpa in bilar till hemtjänsten än att
leasa dem
att kommunfullmäktiges beslut om att ta bort delade turer från verksamheten
skall verkställas omgående.
att han inte kan svara på hemtjänstens framtida organisation
att informationen om verksamhetsförändringar sker via berörda chefer.
att han som ordförande skickat information till samtliga anställda för att få bort
felaktig desinformation som kommit ut.
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg(c) svarar därefter
Johan Kummu (s) att bestämmelser som gäller jävsförhållandena i nämnder
och styrelser regleras tydligt av kommunallagen.
att kommunen efter förda MBL-förhandlingar har inrättat en tjänst som
utvecklingsstrateg vid kommunledningsförvaltningen och att tjänsten har
tillsatts via en direktrekrytering av en person som varit tjänstledig från annan
befattning i kommunen.
att kommunen via ägardirektiv kan påverka avgifter som fastställs av
Övertorneå Energi AB.
att det besked som erhållits är att mobilmasten i Ylinenjärvi skall fungera
senast 18 mars 2015 och att han inte kan ge besked hur Telia avser att agera
i frågan. En gemensam påverkan i dessa frågor sker via IT-Norrbotten.
att verksamheterna har ett inplanerat möte för att diskutera socialt företagande
och tanken kring "allt under samma tak". Det är ännu oklart vem som skall ha
huvudansvaret för denna fråga.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Åke Fagervall svarar därefter
Johan Kummu (s) att han i likhet med andra ordföranden hänvisar till KL
regler vad avser jävsförhållandena.
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Kf § 17 forts
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Vedestig (öfa) svarar därefter
Monika Krypsjö (s) att det finns vidtagna åtgärder rörande ventilationen vid
Särkivaaragården. Däremot känner han inte till ev åtgärder som skulle ha
utförts vid gymnasieskolan.
Vedestig informerar därefter Krypsjö att kommunen besvarat den inkomna
skrivelsen om seniorboende i kommunen.
_____
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Kf § 18
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna.
Länsstyrelsens beslut 2014-12-11 – begäran om efterträdarval från Norrbottens
sjukvårdsparti
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-02-23

Kommunfullmäktige 2015-02-23

§4

Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
2. Riitta Björk (c )
3. Holger Pekkala (m)
4. Tomas Mörtberg (c)
5. Ylva Ylinenpää Sannemalm (c )
6. Håkan Sandqvist (c )
7. Östen Lejon (c )
8. Nils Ström (c )
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Vega Kihlström (s)
12. Per-Erik Muskos (s)
13. Bente M Åkerholm (s)
14. Tomas Kerttu (s)
15. Hans Palo (s)
16. Elisabeth Holmgren (s)
17. Johan Kummu (s)
18. Monika Krypsjö (s)
19. Christina Snell Lumio (v)
20. Rolf Mäkitalo (v)
21. Johanna Kenttämaa (sd)
22. Tomas Vedestig (öfa)
23. Ulf Zakariasson (öfa)
24. Jörgen Ekersund (öfa)
25. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
26. Keijo Kauppi (öfa)
27. Päivi Kilpeläinen (öfa)
28. Åke Fagervall (ns)
29. Peter Jakobsson (ns)
30. Ulf Hannu (c)
Summa:
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§8

Ja
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