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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-09-14

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå måndagen den 14 september 2015,
kl 12.00 – 15.30

Beslutande

Ulf Hannu, (c), ordförande
Roland Raattamaa (m)
Tomas Mörtberg (c)
Robert Grape (c)
Håkan Sandkvist (c)
Östen Lejon (c)
Nils Ström (c)
Åsa Alanentalo (kd)
Roland Kemppainen (s)
Inga Savilahti Häggbo (s)
Per-Erik Muskos (s)
Bente Åkerholm (s)
Tomas Kerttu (s)
Deciree Waaranperä Krutrök (s)

Utses att justera

Peter Jakobsson och Johan Kummu

Underskrifter

Hans Palo (s)
Elisabeth Holmgren (s)
Monika Krypsjö (s)
Johan Kummu (s)
Christina Snell Lumio (v)
Rolf Mäkitalo (v)
Johanna Kenttämaa (sd)
Tomas Vedestig (öfa)
Ulf Zakariasson (öfa)
Jörgen Ekersund (öfa)
Jens Vedestig (öfa)
Keijo Kauppi (öfa)
Marianne Salometsä (öfa)
Åke Fagervall (ns)
Peter Jakobsson (ns)

Sekreterare

Paragrafer

54 - 77

Rolf Kummu
Ordförande

Ulf Hannu

Marianne Salometsä § 56

Justerande

Peter Jakobsson

Johan Kummu

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-09-14

Datum för anslags uppsättande

2015-09-23

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2015-10-15

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-09-14

sid 1

Kf § 54
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas:
Östen Lejon (c) ställer följande frågor;
-

Till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang arbetet med
skateboardhallen
Till kommunstyrelsens vice ordförande ang uppgradering av Eko-badet
Till kommunstyrelsens ordförande ang arbetet med medborgarkontor

Bente Åkerholm (s) ställer följande frågor:
-

Till kommunstyrelsens vice ordförande ang uttalandet i media om ett
s k maxpris på Kattilakoski innan anbudsförfarandet är avslutat
Till kommunstyrelsens ordförande ang den kommunala ekonomin och
det underskott som barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
visar. Finns det någon åtgärdsplan och när kommer den att behandlas i
kommunfullmäktige ?

Inga S Häggbo (s) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande;
-

Stämmer det att SFI-undervisningen kommer att förläggas till
folkhögskolan och varför ?

Johan Kummu (s) ställer följande frågor;
-

Till kultur- och fritidsnämndens ordförande ang förbättring av
skoterlederna i kommunen
Till socialnämndens ordförande om varför de inte har sökt barnbidrag
för ensamkommande flyktingbarn och hur det är tänkt att lösas så inte
kommunen får stå för kostnaderna samt hur mycket pengar det rör sig
om

Johanna Kenttämaa (sd) ställer följande frågor till kommunstyrelsens vice
ordförande;
-

Justerades sign

Minskning av antalet platser inom säbo
Medborgarnas delaktighet i kommunala beslut
Machokulturen inom politiken

Utdragsbestyrkande
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Kf § 54
Johanna Kenttämaa (sd) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande och socialnämndens ordförande;
-

Avtalet gällande hemtjänstbilarna

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 55
Årsredovisning 2014 – Högskoleförbundet Östra Norrbotten
Kommunfullmäktiges beslut
Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i Högskoleförbundet
Östra Norrbotten beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Förbundets årsredovisning för år 2014 godkänns.
Ärendebeskrivning
Föreligger årsredovisning från Högskoleförbundet Östra Norrbotten.
Föreligger även revisionsberättelse och revisionsrapport för verksamhetsåret
2014.
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen och enskilda förtroendevalda
beviljas ansvarsfrihet och att förbundets årsredovisning godkänns.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse
Au § 80/15
Ks § 124/15
Anmälan av jäv
Roland Kemppainen (s), Tomas Mörtberg (c) och Östen Lejon anmäler jäv och
deltar ej i beslutet.
______

Justerades sign
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Kf § 56
Anhållan om förnyad kommunal borgen – Stiftelsen Matarengihem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunal borgen beviljas som en ram till ett högsta lånebelopp på 80 000 000
kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för nedanstående fastigheter;
Matarengi: 1:50, 5:16, 11:9, 11:43, 11:48, 11:49, 12:19, 12:40, 12:42, 13:19,
13:34, 13:41, 13:43, 24:14, 24:15, 24:16, 38:2, 42:1, 54:16, 66:4
Turovaara: 1:24, 1:198, 1:199, 1:200
Koivukylä: 6:19, 6:20, 6:31, 6:41, 6:42, 6:46, 7:53, 12:17, 54:5
Juoksengi: 9:36, 10:39
Turtola: 1:108
Pello: 5:71, 5:76, 5:77
Kommunstyrelsen och dess firmatecknare delegeras rätten att omsätta lån.
Beslutsunderlag
Au § 96/15
Ks § 147/15
Anmälan av jäv
Ulf Hannu (c), Per-Erik Muskos (s), Jörgen Ekersund (öfa) och Ulf
Zakariasson (öfa) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Marianne Salometsä (öfa) tjänstgör som ordförande.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Revidering av reglemente för KPR/KHR
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderat reglemente för KPR/KHR, Kommunens pensionärs- och
handikappråd fastställs.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat 2015-05-20, § 49 att överlämna reviderat
reglemente för KPR/KHR till kommunfullmäktige för fastställelse.
Föreningarna i KPR/KHR har lämnat synpunkter och förslag på
ändringar/tillägg till reglementet.
Beslutsunderlag
Au § 97/15
Ks § 148/15
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 58
Bredbandsstrategi 2016-2020
Kommunfullmäktiges beslut
Bredbandsstrategi 2016-2020 antas.
Ärendebeskrivning
Föreligger bredbandsstrategi 2016-2020 för Övertorneå kommun.
Förslag till beslut
Tomas Vedestig (öfa) och Roland Kemppainen (s) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag att bredbandsstrategin antas.
Rolf Mäkitalo (v) och Christina Snell Lumio (v) föreslår under punkt 2.1
”Mål bredbandsutbyggnad” att 100 % av medborgarna i Övertorneå kommun
skall ha möjlighet till fast uppkoppling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Vedestig och Kemppainens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt Vedestig och Kemppainens förslag röstar ja, den som
röstar enligt Mäkitalo och Snell Lumios förslag röstar nej.
Vid uppropet avges 24 ja röster och 4 nej röster. 1 ledamot avstår från att rösta.
Hur varje ledamot röstat framgår av voteringslistan.
Kommunfullmäktige beslutar således att bredbandsstrategi 2016-2020 antas.
Beslutsunderlag
Ks § 144/15
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem fastställs fr o m
2015-10-01.
Indexhöjningen följs enligt Skolverkets beslut.
Förskola
Barn 1
Barn 2
Barn 3

Avgiftstak
3%
2%
1%

Dock högst
1 287 kr
858 kr
429 kr

Avgiftstak
2%
1%
1%

Dock högst
858 kr
429 kr
429 kr

Fritidshem

Barn 1
Barn 2
Barn 3

Inkomsttaket 42 890 kr
Reservation
Johanna Kenttämaa (sd) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat 2015-05-12, § 46 att föreslå
kommunfullmäktige besluta om tillämpning av de nya högsta avgiftsnivåerna
för maxtaxan, samt att i framtiden följa indexhöjningen enligt Skolverkets
beslut.
Förslag till beslut
Åsa Alanentalo (kd) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Erik Muskos (s) föreslår följande tilläggsyrkande;
Texten ”Indexhöjningen följs enligt Skolverkets beslut” stryks.
Beslutsgång
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 59 forts
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Alanentalos förslag
att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner därefter att kommunfullmäktige avslår Muskos
tilläggsyrkande om att texten ”indexhöjningen följs enligt Skolverkets beslut”
stryks.
Beslutsunderlag
Au § 98/15
Ks § 149/15
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 60
Ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till budgetberedningen om avgiften skall
skattefinansieras.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 2015-06-04, § 33 att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa timtaxan enligt livsmedelslagen till 984 kr
med årlig indexreglering PKV.
Förslag till beslut
Håkan Sandkvist (c) föreslår att ärendet återremitteras till budgetberedningen
med motiveringen om avgiften skall skattefinansieras.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Anmälan av jäv
Tomas Vedestig (öfa) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 61
Höjning av matpriset för anhöriga och personal vid äldreboenden
Kommunfullmäktiges beslut
Matpriset för anhöriga vid äldreboenden ingår i matabonnemanget och för
personal vid äldreboenden höjs priset till 80 kr/portion.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten, kostservice föreslår att matpriset för anhöriga och personal
vid äldreboenden höjs från 50 kr/portion till 80 kr/portion.
Kostservice anser att denna prishöjning bör göras eftersom nuvarande pris på
50 kr/portion ej täcker kostnaderna för livsmedel och produktionskostnad.
Förslag till beslut
Bente Åkerholm (s) föreslår att ärendet återremitteras för att undersöka om
införandet av pedagogisk mat för personalen.
Christina Snell Lumio (v) och Bente Åkerholm (s) föreslår att matpriset för
personal vid äldreboenden kvarstår på 50 kr/portion.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först Åkerholms yrkande om återremiss och finner att
kommunfullmäktige beslutar avslå yrkandet och att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter Snell Lumio och Åkerholms förslag om att
matpriset för personal kvarstår på 50 kr /portion mot kommunstyrelsens förslag
om höjning till 80 kr/portion och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt
Snell Lumios förslag röstar nej. Vid uppropet avges 19 ja röster och 9 nej
röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 61
Kommunfullmäktige beslutar således att matpriset för anhöriga vid
äldreboenden ingår i matabonnemanget och för personal vid äldreboenden höjs
priset till 80 kr/portion.
Beslutsunderlag
Au § 105/15
Ks § 152/15
______

Justerades sign
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Kf § 62
Försäljning av Kattilakoski anläggningen
Kommunfullmäktiges beslut
Fastigheten Juoksengi 17:10, Kattilakoski anläggningen säljs till Norrhandel
AB för enmiljontvåhundratusen kronor (1.200.000 kr).
Lagfartskostnader betalas av köparen.
Köpehandlingar undertecknas för Övertorneå kommuns del av kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg och teknisk chef
Carl-Axel Sundbaum.
Reservation
Bente Åkerholm (s), Inga S Häggbo (s), Elisabeth Holmgren (s), Monika
Krypsjö (s), Deciree Waaranperä Krutrök (s), Roland Kemppainen (s), Hans
Palo (s) och Per-Erik Muskos (s) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Reservationen läggs som bilaga sist i protokollet.
Ärendebeskrivning
Anläggningen i Kattilakoski har erbjudits till försäljning via anbudsförfarande.
2 anbud har inkommit inom föreskriven tid. Föreligger upprättat anbudsdiarium från tekniska enheten.
Det bokförda värdet på anläggningen var 1 januari 2015 - 3.006.258 kr, 1
september 2015 - 2.766.558 kr och 31 december 2015 - 2.689.015 kr.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c), Tomas Vedestig (öfa), Tomas Kerttu (s), Ulf Zakariasson
(öfa) och Åke Fagervall (ns) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bente Åkerholm (s) och Inga S Häggbo (s) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag att sälja anläggningen i Kattilakoski.
Johan Kummu (s) föreslår att ärendet återremitteras med motiveringen att
anläggningen säljs till underpris.
Beslutsgång

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 62 forts
Ordföranden ställer först Kummus yrkande om återremiss mot att ärendet skall
avgöras vid dagens sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutar
att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den
som röstar enligt Kummus förslag röstar nej. Vid uppropet avges 18 ja röster
och 7 nej röster. 4 ledamöter avstår från att rösta. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslistan.
Ordföranden ställer därefter Mörtberg m fl förslag mot Åkerholm och Häggbos
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Mörtberg m fl förslag
bifall till kommunstyrelsens förslag att sälja anläggningen i Kattilakoski.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt
Åkerholm och Häggbos förslag röstar nej. Vid uppropet avges 20 ja röster och
8 nej röster. 1 ledamot avstår från att rösta. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.
Kommunfullmäktige beslutar således att sälja anläggningen i Kattilakoski till
Norrhandel AB för enmiljontvåhundratusen kronor (1.200.000 kr).
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 63
Motion – användning av icke-fossila bränslen vid Övertorneå värmeverk
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion anses besvarad med anledning av att den i motionen
föreslagna åtgärden redan är verkställd.
Ärendebeskrivning
I inlämnad motion föreslår Vänsterpartiet genom Christina Snell-Lumio,
Rolf Mäkitalo, Bertil Alanentalo, Johnny Kron samt Birger Isaksson att
Övertorneå värmeverk bör återgå till att använda mer träpellets och andra
icke-fossila bränslen samt att de fossila bränslena inklusive torven utgår som
bränsle för värmeverket. Torven har blivit allt vanligare som bränsle vid sidan
av olja som används vid köldtoppar.
Som eko-kommun har Övertorneå kommun förbundits att minska
användningen av fossila bränslen och då kommunen innehar stora skogsområden skulle en möjlighet vara att skapa arbetstillfällen genom
flisproduktion. I förlängningen skulle en timmerterminal för sortering och
flisning vara möjlig.
Övertorneå värmeverk anger att användningen av torv som bränsle för
uppvärmning vid värmeverket fullständigt upphört. I dagsläget används
lokala skogsbränslen såsom flis för uppvärmning och endast i händelse av
kyla som sträcker sig under – 25 grader kan olja användas, detta blir dock
endast aktuellt vid fåtalet tillfällen. En upphandling av en nyproducerad
värmepanna har genomförts och under förutsättning att processen fortlöper
så kommer den nya pannan att vara installerad och brukbar fr.o m den
1 november 2015. Detta innebär att oljeanvändningen upphör fullständigt.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Au § 84/15
Ks § 132/15
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 64
Motion - Framtidens boende i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Det föreligger ej ett behov av att utreda användningen av fastigheten, f.d.
Ekfors Kraft då detta är fastställt genom kommunstyrelsens beslut 2015-04-27,
§ 117,
Förslaget om nybyggnation av ett boende för unga och äldre i enlighet med
fastställda ägardirektiv hänskjuts till stiftelsen Matarengihem för fortsatt
beredning,
Stiftelsen Matarengihem implementerar den av kommunfullmäktige antagna
boendeplaneringen i sitt strategiska planerings- och utvecklingsarbete, samt;
Den inrättade boendeplaneringsgruppen uppdras att till maj 2016 inkomma
med förslag till kommunstyrelsen på kort- och långsiktiga åtgärder i enlighet
med de i boendeplaneringen angivna prioriterade boendefrågor och
utvecklingsområden för planperioden 2015-2018.
Reservation
S-gruppen (Bente Åkerholm, Inga S Häggbo, Roland Kemppainen, Deciree
Waaranperä Krutrök, Elisabeth Holmgren, Monika Krypsjö, Hans Palo, Tomas
Kerttu, Johan Kummu och Per-Erik Muskos) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Den Socialdemokratiska gruppen i Övertorneå kommunfullmäktige har 201505-12 inkommit med en motion, Framtidens boende i Övertorneå kommun. I
motionen anför Socialdemokraterna att det i Övertorneå kommun inte finns ett
fungerande boende för två specifika kategorier;
Unga som vill ha små lägenheter - i början av eget boende samt;
Åldringar som inte längre orkar bo kvar i hemmet/villan, men som är för friska
för institution.
Socialdemokraterna föreslår att det byggs ett boende för ovan nämnda grupper
alt. att kommunen utreder frågan både om bygge av framtidens boende och vad
som skall göras med fastigheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-27 att fastigheten, f.d. Ekfors Krafts
kontor ska renoveras och anpassas för kontorslokaler till näringslivsJusterades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 64 forts
enheten och kommunalråden. Därigenom föreligger inte behov av att
genomföra en utredning avseende fastighetens ändamål. Det i motionen
anförda frågan om att det ska byggas ett boende för unga och åldringar kan
enligt kommunledningsförvaltningen ses harmonisera med såväl de angivna
strategiska inriktningarna i den fastställda boendeplaneringen som de
bostadspolitiska ambitionerna. Oaktat bör dock huvudmannaskapet för frågan
fastställas.
I de av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiven framgår att stiftelsen
Matarengihem " Skall på affärsmässiga villkor vara kommunens bostadspolitiska
instrument för en social och kommuntäckande bostadspolitik". Enligt
kommunledningsförvaltningens tolkning torde innebära att den antagna
boendeplaneringen som anger kommunens ambitioner avseende
bostadsförsörjningen även ska utgöra ett strategiskt styrdokument för stiftelsen
Matarengihem. Frågor och förslag rörande bostadsbyggnation i första hand ska
beredas och utredas av Matarengihem.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen (s) föreslår avslag på första stycket att ”det föreligger ej
ett behov av att utreda användningen av fastigheten f d Ekfors Kraft och
föreslår att det föreligger ett behov att utreda användningen av fastigheten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Kemppainens förslag och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar enligt
Kemppainens förslag röstar nej. Vid uppropet avges 17 ja röster och 10 nej
röster. 2 ledamöter avstår från att rösta. Hur varje ledamot röstat framgår av
voteringslistan.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § 65
Motion – Godsdestination Övertorneå
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen avslås.
Tillväxtenheten uppdras att bedriva lobbyverksamhet i ärendet.
Ärendebeskrivning
I inlämnad motion föreslår Socialdemokraterna (S) genom Per-Erik Muskos att
en utredning genomförs gällande möjligheterna att öka servicen genom att
förkorta transporttiderna för gods från Luleå till Övertorneå. Alternativa
finansieringar och samarbetspartners i frågan bör ses över.
Muskos anför att handlare, entreprenörer och privatpersoner ständigt har
problem med långa väntetider vid leverans av beställda varor. För att öka
servicen gentemot lokala aktörer föreslår Socialdemokraterna att Övertorneå
kommun utreder möjligheterna att förkorta leveranstiderna genom en
upphandlad entreprenör som fraktar godset från Luleå till Övertorneå.
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till alternativa
finansieringar och samarbetspartners för en varaktig lösning.
Beslutsunderlag
Au § 110/15
Ks § 158/15
______
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Kf § 66
Motion – tillsätt en politisk grupp i syfte att förhandla priser och avgifter
hos kommunala bolag
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion avslås då den i motionen föreslagna åtgärden ej kan anses
förenlig med gällande lagstiftning.
Ärendebeskrivning
I inlämnad motion föreslår Socialdemokraterna (S) genom Per-Erik Muskos att
avgifter och priser hos de kommunala bolagen skall fastslås på ett sätt som
liknar det som råder inom exempelvis de allmännyttiga bostadsföretagen och
där hyror fastställs genom årliga förhandlingar med motparten
Hyresgästföreningen.
Då motparten årligen granskar bolagens räkenskaper och kalkyler inför en
avgiftshöjning garanteras att köparen av bolagets tjänster betalar rätt pris och
att kundens pengar används, på ett för denna, fördelaktigt sätt.
Socialdemokraterna yrkar genom motionen att;
- en politisk grupp tillsätts i syfte att förhandla priser och avgifter hos
kommunala bolag,
- styrdokumenten för Övertorneå Energi AB och Övertorneå Värmeverk
AB ändras så att förhandlade priser möjliggörs.
Beslutsunderlag
Au § 111/15
Ks § 159/15
______
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Kf § 67
Motion – utöka kommunens friskvårdssatsning
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion bifalls.
Socialnämnden uppdras att verkställa beslutet senast 1 november 2015 samt
även genomföra en översyn av de övriga verksamheterna för att på så sätt se
om denna typ av friskvårdssatsning skulle kunna genomföras även inom de
andra områdena.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna via Hans Palo föreslår i inlämnad motion, att cyklar köps
in till hemtjänsten för att främja friskvårdssatsningen bland de anställda.
Hemtjänstens personal har framfört önskemål om inköp av två stycken cyklar
för att få möjlighet att nyttja dessa vid hembesök inom centralorten.
Socialdemokraterna föreslår därför att cyklar samt även sparkstöttingar som
kan användas vintertid, köps in till hemtjänsten.
Vad gäller den kostnadsmässiga delen av förslaget uppvisar initiala
beräkningar en totalkostnad som uppgår till cirka 15 tkr. Med hänsyn taget till
den låga investeringskostnaden och med beaktande av tänkbara positiva
effekter blir kommunledningsförvaltningens sammanfattande bedömning att
inlämnad motion ska tillstyrkas.
Kommunledningsförvaltningen föreslår socialnämnden att verkställa beslut
senast 1 november 2015 samt även genomföra en översyn av de övriga
verksamheterna för att på så sätt se om denna typ av friskvårdssatsning skulle
kunna genomföras även inom de andra områdena.
Beslutsunderlag
Au § 112/15
Ks § 169/15
______
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Kf § 68
Medborgarförslag – naturvårdsåtgärder såsom siktröjning och gallring
av buskar och sly i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag avslås med motiveringen;
Att Övertorneå kommun i dagläget behöver avsätta personella och ekonomiska
resurser för att vidta nödvändiga skötsel- och underhållsåtgärder av de
kommunalt förvaltade besöksmålen, grön- och friluftsområdena. Sådana
åtgärder bedöms medföra att målet med medborgarförslag, vackrare vyer i
Övertorneå, kan uppfyllas i viss utsträckning.
Ärendebeskrivning
Leif Toolanen föreslår i inlämnat medborgarförslag att kommunen budgeterar
100 tkr per år med start 2015 för naturvårdande åtgärder i form av röjning och
gallring i Övertorneå med omnejd. Åtgärderna ska enligt Toolanens förslag
genomföras med markägarnas samsyn och i samarbete med Arbetsförmedlingen, Skogsstyrelsen eller via offentlig upphandling.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det kan beaktas vara ett
relativt omfattande arbete att inhämta tillstånd och upprätta nyttjanderättsavtal.
Vidare bör det även beaktas att möjligheten finns att enskilda markägaren inte
vill att röjning och/eller gallring genomförs och därigenom kan det faktiska
resultat av det föreslagna projektet inte bedömas i nuläget.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det är den enskilda markägarens
ansvar att genomföra naturvårdande insatser och att det i nuläget skulle uppta
för allt för stora personella och ekonomiska resurser för Övertorneå kommun
att samordna ett projekt av den omfattning som avses i förslaget.
Kommunledningsförvaltningens sammanfattande bedömning är att Övertorneå
kommun i nuläget inte bör vara huvudman för ett sådant projekt, då resurser i
dagsläget behöver avsättas för skötsel, underhåll och till långsiktig utveckling
av de kommunalt förvaltade besöksmålen, rastplatser och friluftsområden.
Dock är det troligt att de av Övertorneå kommun planerade naturvårdande
åtgärderna kommer att medföra vackrare naturvyer och därigenom bidra till att
målet med Toolanens medborgarförslag uppfylls i viss utsträckning.
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Beslutsunderlag
Au § 114/15
Ks 161/15
______
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Kf § 69
Medborgarförslag – halkskydd för personer över 65 år
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget bifalls.
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att köpa in halkskydd.
Finansieringen belastar kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning
Lars Arne Nordmark anger i inlämnat medborgarförslag att kommunen bör
erbjuda halkskydd till samtliga personer över 65 år för att undvika skador i
samband med halka. I förslaget anförs vidare att denna åtgärd skulle bli mindre
kostsam för kommunen än i de fall då invånarna tvingas uppsöka
vårdcentralen.
Kommunledningsförvaltningen anför att ovanstående förslag får anses positivt
ur ett hälso- och samhällsekonomiskt perspektiv. 1 400 invånare inom
Övertorneå kommun hör till åldersgruppen 65 år eller äldre (Statisticon AB,
2015-04-29). En uppskattad kostnad av ett par halkskydd uppgår till 200
kronor exkl. moms. Detta innebär att föreslagen åtgärd skulle kunna medföra
en total kostnad på 280 tkr. Det föreligger ej ekonomiskt utrymme att inom
tilldelade budgetramar avsätta medel för genomförande. Härav bör inlämnat
medborgarförslag avslås.
Hälsocentralen i Övertorneå anger att Östra Norrbottens närsjukvårdsområdes budgetprognos visar på väldigt stora underskott och sparåtgärder har därför aktualiserats. Det föreligger därför ej möjligt att
Norrbottens läns landsting fungerar som medfinansiärer i denna fråga.
Beslutsunderlag
Ks § 162/15
______
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Kf § 70
Val av överförmyndare och ersättare för överförmyndaren t o m
2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Victoria Henriksson väljs som ordinarie överförmyndare.
Monika Larsson väljs som ersättare för överförmyndaren.
Ärendebeskrivning
Jassica Hasanbegovic har avsagt sig sitt uppdrag som överförmyndare från 1
juni 2015.
Victoria Henriksson är vald som ersättare för överförmyndaren och har
tjänstgjort som överförmyndare fr o m 1 juni 2015.
______
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Kf § 71
Godkännande av avsägelse politiska uppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelserna från Eva Juntti Berggren (s) och Geord Hardell (m) godkänns.
Ärendebeskrivning
Eva Juntti Berggren (s) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Georg Hardell (m) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
______
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Kf § 72
Val av ersättare till kommunstyrelsen t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Deciree Waaranperä Krutrök (s) väljs som ersättare i kommunstyrelsen t o m
2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Eva Juntti Berggren (s) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare t o m 2018-12-31.
______
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Kf § 73
Val av ersättare till barn- och utbildningsnämnden t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Roland Raattamaa (m) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
t o m 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Georg Hardell (m) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare t o m 2018-12-31.
______
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Kf § 74
Nya medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats:
· Risto Andersson, Marja Mustakallio, Ritva Juuso, Pietari Juuso
– inrättande av tjänst som minoritetskoordinator mm
· Stig Tranberg – utökning av vägbelysningen i Vuomajärvi
· Lennart Mansikka – belysning efter vägsträckan BäckestaHedenäset
· Rickard Norberg – gång- och cykelväg mellan Haapakylä och
Korva
______
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Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överförs till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats;
·
·
·

Per-Erik Muskos (s) – Servicekontor för medborgare
Per-Erik Muskos (s) – Satsning på Ekobadet
Per-Erik Muskos (s) – Skatehall i Övertorneå

______
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Kf § 76
Besvarande av enkla frågor
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Jörgen Ekersund börjar med att
besvara den av Östen Lejon ställda enkla frågan ang arbetet med skateboardhallen att arbetet påbörjats och att de finns 5 olika alternativ som testats.
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Vedestig svarar på Lejons fråga
ang uppgradering av Ekobadet att det är påbörjat diskussioner och att det
kommer att intensifieras.
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg svarar på Lejons fråga ang
medborgarkontor att gamla Ekfors huset repareras och är klar i oktober månad
för inflyttning. Tillväxtenheten, fiskeområde Tornedalen, destinationskontor
och medborgarkontor skall inrymmas i fastigheten.
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Vedestig svarar därefter på
Åkerholms fråga ang uttalandet i media om ett s k maxpris på Kattilakoski att
han står för det han sagt.
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg svarar på Åkerholms fråga
ang den kommunala ekonomin att åtgärder vidtagits framförallt på stöd- och
omsorgsförvaltningen, bland annat har man inte tillsatt äldreomsorgschef,
minskat säbo platser, minskning av arbetsledande personal.
Tomas Mörtberg svarar därefter på Inga S Häggbos fråga ang SFI
undervisningen att folkhögskolan tillhandahåller SFI-undervisning men att det
är den enskilde individen som väljer.
Socialnämndens ordförande Ulf Zakariasson svarar på Johan Kummus fråga
om barnbidrag för ensamkommande flyktingbarn att man i nuläget ligger efter
med ansökningarna, pengarna har tidigare utbetalas retroaktivt, kommunen har
hitintills inte förlorat några pengar.
Jörgen Ekersund svarar på Kummus fråga ang skoterlederna i kommunen att
uppdraget utgår från kultur- och fritidsnämnden och överförs till annan
organisation och förhoppningen är att det till nästa säsong skall fungera
betydligt bättre.
Kommunstyrelsens vice ordförande Tomas Vedestig svarar på Johanna
Kenttämaas ställda fråga om minskning av antalet platser inom säbo att
socialnämnden har minskat med 17 platser men alla 5 särskilda boenden är
kvar.
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Kf § 76 forts
Vedestig svarar därefter på Kenttämaas fråga om medborgarnas delaktighet i
kommunala beslut att de kommer att åka ut i byarna och ha informationsmöten och medborgarmöten kommer att ordnas framöver.
Vedestig svarar till sist på Kenttämaas fråga om machokulturen inom politiken
och den insändare som var i en tidning som de besvarade, bl a att det inte är
lämpligt att döma ut en hel landsända, det finns problem men man ska inte
döma ut hela Tornedalen.
Tomas Mörtberg svarar till sist på Johanna Kenttämaas fråga om avtalet
gällande inköp av bilar till hemtjänsten att det köpt in 10 nya bilar, däckavtal
tecknat med OK, serviceavtal finns ej, alkolås skall sättas in på samtliga bilar.
______
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Kf § 77
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna.
-

Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Gudrun Kron (v)
Delårsrapport jan-apr 2015 med helårsprognos samtliga
nämnder/styrelser

______
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§ 58

Kommunfullmäktige 2015-09-14

§ 61

Ja

Nej Avst Ja

Ledamot
1. Ulf Hannu (c)
2. Marianne Salometsä (öfa)
3. Roland Ratamaa (m)
4. Tomas Mörtberg (c)
5. Robert Grape (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Östen Lejon (c)
8. Nils Ström (c)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Inga Savilahti Häggbo (s)
12. Per-Erik Muskos (s)
13. Bente M Åkerholm (s)
14. Tomas Kerttu (s)
15. Hans Palo (s)
16. Elisabeth Holmgren (s)
17. Deciree Waaranperä Krutrök (s)
18. Monika Krypsjö (s)
19. Johan Kummu (s)
20. Christina Snell Lumio (v)
21. Rolf Mäkitalo (v)
22. Johanna Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (öfa)
24. Ulf Zakariasson (öfa)
25. Jörgen Ekersund (öfa)
26. Jens Vedestig (öfa)
27. Keijo Kauppi (öfa)
28. Åke Fagervall (ns)
29. Peter Jakobsson (ns)

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

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Summa:
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Nej Avst Ja Nej Avst
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§ 64

Ja

Nej Avst Ja

Ledamot
1. Ulf Hannu (c)
2. Marianne Salometsä (öfa)
3. Roland Ratamaa (m)
4. Tomas Mörtberg (c)
5. Robert Grape (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Östen Lejon (c)
8. Nils Ström (c)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Inga Savilahti Häggbo (s)
12. Per-Erik Muskos (s)
13. Bente M Åkerholm (s)
14. Tomas Kerttu (s)
15. Hans Palo (s)
16. Elisabeth Holmgren (s)
17. Deciree Waaranperä Krutrök (s)
18. Monika Krypsjö (s)
19. Johan Kummu (s)
20. Christina Snell Lumio (v)
21. Rolf Mäkitalo (v)
22. Johanna Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (öfa)
24. Ulf Zakariasson (öfa)
25. Jörgen Ekersund (öfa)
26. Jens Vedestig (öfa)
27. Keijo Kauppi (öfa)
28. Åke Fagervall (ns)
29. Peter Jakobsson (ns)

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
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JA
JA
JA
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Nej Avst Ja Nej Avst
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