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sid 1

Kf § 44
Enkla frågor
Kurt Juntti (ns) ställer en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om
kommunen skall ta över driften och ansvaret för Matarengivägen.
Per-Erik Muskos (s) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande ;
- Ruskolabacken, utveckling eller avveckling
- Luppioberget, hyresgäst för kommande säsonger
- Matarengi Marknad, om kontakt tagits med arrangörerna av marknaden
för att diskutera utveckling av aktiviteter under marknadsveckan
Per-Erik Muskos (s) ställer även en enkel fråga till socialnämndens ordförande
ang nattbemanning inom hemtjänsten.
Johan Kummu (s) ställer en enkel fråga till miljö- och byggnadsnämndens
ordförande om hur långt arbetet kommit ang bergvärme till Turovaara.
Roland Kemppainen (s) ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande;
-

Om kommunen haft en dialog med ägarna till anläggningen i
Kattilakoski ang utvecklingen av densamma
Om något boende måste stängas med anledning av att flyktingströmmen minskar till Sverige och om man mister tjänster inom
Integration

Roland Kemppainen (s) frågar även ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen hur det går med att maten skall
lagas där den äts, signaler kommer om att ttransporterna fortsätter trots att det
saknas avtal.
Vega Kihlström (s) frågar socialnämndens ordförande vad socialförvaltningen gör för anhörigvårdare i dagsläget.
Rolf Mäkitalo (v) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om
kommunen sökt och fått de sk ”sommarlovspengarna” för barn och på vilket
sätt pengarna har använts.
Christina Snell Lumio (v) frågar till sist kommunstyrelsens ordförande ang
seminariet som hölls i juni månad ang befolkningsutvecklingen i kommunen
om det är gjort någon utvärdering av detta.
______
Justerades sign
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Kf § 45
Regionala kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten – ansvarsfrihet för
direktionen verksamhetsåret 2015
Kommunfullmäktiges beslut
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet (RKM) för verksamhetsåret 2015.
Ärendebeskrivning
Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har upprättat årsredovisning
för verksamhetsåret 2015. Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar består av
landstinget i Norrbottens län samt länets samtliga kommuner.
Kommunfullmäktige skall fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i
kollektivtrafikmyndigheten. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
densamma.
Beslutsunderlag
Årsredovisning
Ks § 99/16
Anmälan av jäv
Roland Kemppainen (s) och Tomas Mörtberg (c) anmäler jäv och deltar ej i
beslutet.
______
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Kf § 46
Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet antas att gälla fr o m
2017-01-01.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har utarbetat förslag till riktlinjer för debiterings- och
kravverksamhet för Övertorneå kommun.
Riktlinjerna beskriver kommunens gemensamma och grundläggande rutiner
vid debitering, krav och indrivning av fordringar. Riktlinjerna omfattar även
bestämmelser om dröjsmålsränta och avgifter för bland annat påminnelser och
upprättande av amorteringsplan.
Ekonomienheten har under år 2015 sammanställt riktlinjerna för debiteringsoch kravverksamheten i samråd med berörda förvaltningar.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för debiterings- och kravverksamhet
Au § 93/16
Ks § 96/16
______
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Kf § 47
Reviderade riktlinjer och regler för Övertorneå kommuns stöd till
föreningar/organisationer
Kommunfullmäktige beslut
Riktlinjer och regler för Övertorneå kommuns stöd till föreningar/
organisationer antas.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till reviderade riktlinjer
och regler för Övertorneå kommuns stöd till föreningar /organisationer.
Kultur- och fritidsutskottet har 2016-06-14 tillstyrkt förslaget och överlämnat
detta till kommunstyrelsen för handläggning.
Beslutsunderlag
Reviderade riktlinjer och regler för stöd till föreningar/organisationer
Ks § 98/16
______
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Kf § 48
Ny prissättning för inkoppling av bredband i orter där det initialt anlagts,
s.k. förtätning
Kommunfullmäktiges beslut
Ett fast pris på 10 000 kr inkl. moms för privata och företag fastställs.
Omfattar schaktning till fastighetsgräns och allt erforderligt material samt
insvetsning/installation i bostad/byggnad.
Schaktning inom fastighet bekostas av fastighetsägaren.
Med undantag för långa avstånd, enligt alt 1. p 3
Att kommunen står för kostnad för ev. tryckning.
Schaktning utförs med avtalad kommunentreprenör.
Ärendebeskrivning
IT-enheten föreslår i skrivelse 2016-05-12 tre olika alternativ för ny
prissättning av inkoppling av bredband.
Beslutsunderlag
Skrivelse från IT-enheten
Ks § 75/16
______
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Kf § 49
Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Arbetsmiljöpolicyn antas.
Ärendebeskrivning
Med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och
social arbetsmiljö, AFS 2015:4, har kommunledningsförvaltningen framarbetat
förslag på ny arbetsmiljöpolicy för kommunen. I nya policyn har
organisatoriska och sociala aspekter lyfts fram, samt kränkande särbehandling
som begrepp.
Fackliga organisationer samt förvaltningschefer har varit delaktiga i processen.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöpolicy
Ks § 87/16
______
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Kf § 50
Motion – komposthanteringen i kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion avslås med följande motivering;
Då den insamlade volymen matavfall i kommunen får anses förhållandevis
liten samt med beaktande av den kostnadsbild som föreligger vid en
nybyggnation av en avfallsanläggning, bedöms fortsatt hantering av
kompostavfall genom transport till Överkalix vara det lämpligaste alternativet
ur en ekonomisk synvinkel.
Ärendebeskrivning
I den av socialdemokraterna inlämnade motionen föreslås att en noggrann
översyn av komposthanteringen i kommunen genomförs. I motionen anförs att
eftersom Övertorneå är en ekokommun vore det lämpligt att hanteringen av det
komposterbara avfallet sker inom kommunen. Det skulle troligen medföra en
kostnadsbesparing samt möjliggöra användning av kompostavfall som matjord
för egna behov inom kommunen.
Tekniska enheten anger att Övertorneå kommun tidigare hanterat matavfallet
vid den kommunalt förvaltade anläggningen i Orjasjärvi fram till år 2006. På
grund av uppkomna olägenheter som avfallet förde med sig beslutades det om
upphörande av verksamheten varvid tjänsten övergick till att inköpas från
Överkalix kommun. För att möjliggöra en god och sanitär verksamhet krävs att
komposteringsanläggningen försluts väl för att förhindra att fåglar och
skadedjur ej kommer åt avfallet. Den totala kostnaden för komposthantering
samt transport uppgick under 2015 till ca.110 tkr.
Tekniska enheten anger vidare att en nybyggnation av en
komposteringsanläggning kan beräknas till ca.500 tkr – 1 mkr.
Till detta tillkommer en driftskostnad på ca.70 tkr/år. Med anledning av att
volymen avfall får anses förhållandevis liten samt att förslaget kan komma att
föranleda en investeringskostnad uppemot 1 mkr, blir tekniska enhetens
sammanfattande bedömning att en fortsatt hantering av kompostavfall genom
transport till Överkalix är det lämpligaste alternativet ur en ekonomisk
synvinkel.
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Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 107/16
______
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Kf § 52
Motion – ett Övertorneå för alla, Hbtq certifiera kommunen
Kommunfullmäktiges beslut
För arbete med Hbtq frågor under 2017 skall Stöd- och omsorgsförvaltningen
samt barn- och utbildningsförvaltningen avsätta 25 tkr respektive 50 tkr inom
den av kommunfullmäktige tilldelade ramen.
Stöd- och omsorgsförvaltningen uppdras att påbörja en certifiering av
fritidsgården samt att barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att
genomföra informationsinsatser till personal inom förskola och skola.
Resultatet av certifieringsarbetet och informationsinsatser ska redovisas till
kommunfullmäktige senast maj 2018.
Motionen anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet föreslår i inlämnad motion att Övertorneå kommun ska hbtqcertifieras. I motionen anförs att Övertorneå kommun behöver anamma ett
hbtq- perspektiv och arbeta strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för
anställda och ett respektfullt bemötande av patienter/klienter/brukare. I
motionen framhålls att, för att skapa ett förtroende i frågan behövs det inte bara
kompetenshöjande insatser, utan även ett synliggörande av att kompetensen
finns. Genom en hbtq- certifiering erhålls kunskap och verktyg för ett fortsatt
kontinuerligt arbete samt att det synliggör det systematiska genomförandet.
RFSL är huvudman för hbtq-certifiering som leds av en utbildare från RFSL
och pågår under, ca. 5 månader. Kostnaden för en certifiering uppgår till, ca.4
000 kr per anställd. Att hbtq- certifiera samtliga verksamheter vid Övertorneå
kommun beräknas uppgå till ca.2 mkr. Då resultatet av en sådan insats inte kan
bedömas på förhand, bör initialt ett mindre pilotprojekt genomföras i en
verksamhet under 2017. Därigenom bereds möjlighet till utvärdering av
framkomna resultat innan beslut tas om, ev. insatser i större skala.
En lämplig verksamhet för ett pilotprojekt kan vara fritidsgården Frippes dels
för att de arbetar med barn- och ungdomar i olika åldergrupper samt att det är
en mindre verksamhet. Kostnaden för en certifiering av fritidsgården beräknas
uppgå till ca.25 tkr. Socialstyrelsen (2015) anger att skola och förskola är
miljöer med goda förutsättningar att nå barn och ungdomar eftersom lärare och
andra vuxna möter de unga dagligen och under en längre tidsperiod.
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Kf § 52 forts
Därav föreslås även att barn- och utbildningsnämnden uppdras att genomföra
informationsinsatser under 2017 till medarbetare inom förskola och skola.
Kostnaden för detta torde kunna ligga i storleksordningen 50 tkr. Resultatet av
utbildningsinsatserna bör i likhet med föreslagen certifiering utvärderas under
2018. En förutsättning för ovan nämnda förslag är att det tillskjuts medel till
berörda förvaltningar.
Förslag till beslut
Åsa Alanentalo (kd) med biträde av Östen Lejon (c) föreslår avslag till
motionen.
Christina Snell Lumio (v), Tomas Kerttu (s) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Alanentalo och Lejons förslag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar för Alanentalo och Lejons förslag röstar ja, den som röstar för
Snell Lumio och Kerttus förslag röstar nej.
Vid uppropet avges 12 ja röster och 13 nej röster. 1 ledamot avstår från att
rösta.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
______
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Kf § 53
Motion – klimatsmart framtida fondsparande
Kommunfullmäktiges beslut
Föreslagen tillskrivning fastställs till nu gällande riktlinjer rörande etiska och
fossilfria placeringar.
Motionen kan därmed anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning
I motionen anförs att Övertorneå kommun till viss del fondsparar i olje- och
kolindustrin vilket uppfattas motstridigt då kommunen var Sveriges första
ekokommun. I motionen föreslås en översyn av fondinnehaven samt en
avslutning av fondinnehav i olje- och kolindustrin under 2016, samt att
fullmäktige bör få en återkoppling gällande vidtagna åtgärder i frågan.
Den diskretionära kapitalförvaltningen utförs av Söderberg & Partners sedan
halvårsskiftet 2013. Genom kommunfullmäktiges beslut (§ 3) 140224,
fastställdes nu gällande regler/riktlinjer för medelsförvaltning. I dokumentet
under punk 2.1 Åtagande, avkastning och kostnadskrav framhålls att ”goda
moraliska och etiska placeringar skall eftersträvas” (Regler/riktlinjer för
medelsförvaltning, 2014).
Söderberg & Partners anger i yttrande att det råder väldigt lite exponering
gentemot området som berör fossila bränslen av Övertorneå kommuns
sammanlagda portfölj. Ungefär 2,1 mkr (närmare bestämt 2 083 000 kronor) av
totalt 182 231 000 kronor kan härledas till fossil produktion. Här rör det sig om
allt från borrning till pipelineproduktion och inkluderar även ett innehav i
Vattenfall, även om deras kolbrytningsverksamhet i dag är såld.
Sammanfattningsvis innebär detta att det totalt finns 1,14 % investerat i företag
med någon typ av fossil verksamhet, företrädesvis i de fonder som har
exponering gentemot USA, där andelen olje- och gasbolag är större än för
övriga kontinenter.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att förslaget är av principiell
beskaffenhet avseende vilka grundprinciper som ska råda rörande etiska
placeringar. Det är svårt att i dagsläget uppskatta de exakta ekonomiska
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Kf § 53 forts
konsekvenserna i händelse av att beslut fattas om upphörande av samtliga
placeringar vars direkt eller indirekta verksamhet kan härledas till fossil
produktion. Söderberg & Partners föreslår vidare en tillskrivning i nu gällande
regler/riktlinjer för medelsförvaltning rörande etik och fossilfria placeringar för
att på så sätt tydliggöra Övertorneå kommuns ställningstagande i frågan.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 109/16
______
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Kf § 54
Motion – satsning på Ekobadet i Övertorneå
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion bifalls med undantag av uppförandet av nya
åkattraktioner. Ett bifall förutsätter att tekniska enheten 2017-2018
tilldelas totalt 1,6 mkr till investeringar och allmän upprustning av Ekobadet.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna anger i inlämnad motion att Övertorneå kommun bör
genomföra en upprustning av utomhusbadet Ekobadet för att på så sätt öka
attraktiviteten för anläggningen och även bibehålla besöksnäringen i
kommunen. I motionen föreslås att följande åtgärder vidtas;
·
·
·
·
·

inrättande av jacuzzi för de vuxna badgästerna,
uppförande av nya åkattraktioner i form av ett par nya
vattenrutschkanor,
placering av tält över delar av bassängen vilket möjliggör bad vid regn
samt vid kyligare väder,
möjligheten till att erbjuda lättare förtäring till besökare överses,
kommunen bör projektera för att omvandla området till ett centrum för
den bilburna turismen och en mötesplats för ett ”sommar Övertorneå”.

Tekniska enheten anger i sitt yttrande att inlämnat förslag utgör ett gott initiativ
för att bidra till att stärka anläggningens attraktivitet. Vidare fastlås i yttrandet
att ett upprustningsbehov av anläggningen föreligger. Tekniska enheten
föreslår att de i motionen framförda förslagen på åtgärderna samt en allmän
upprustning av anläggningen genomförs etappvis under 2017-2018.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inlämnad motion utgör ett gott
förslag för att öka attraktiviteten för Ekobadet som besöksmål, både för
invånare i Övertorneå kommun men även för turister.
Förslag till beslut
Per –Erik Muskos (s) med biträde av Bente Åkerholm (s) föreslår att motionen
bifalls i sin helhet.
Tomas Mörtberg (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Kf § 54 forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mörtbergs förslag.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
______
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Kf § 55
Motion – attraktiv kommun för barnfamiljer
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion avslås då det saknas ekonomiska medel att inom befintliga
budgetramar finansiera föreslagen åtgärd.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motionen att Övertorneå kommun
skall införa avgiftsfri förskola för att på så sätt vara en attraktiv kommun för
barnfamiljer som även lockar fler till inflyttning. I motionen anförs att
arbetstillfällen och en väl fungerade och bra barnomsorg som är avgiftsfri
skulle kunna bidra till att göra Övertorneå särskilt attraktivt ur ett
familjeperspektiv. Samt att det är av stor vikt att vidare fundera över
prioriteringar inom kommunen och hur framtidens avbefolkning skall hanteras.
Barn- och utbildningsförvaltningen anger i sitt yttrande att Övertorneå
kommun i dagsläget tillämpar en maxtaxa vid förskolor och fritidshem. Bidrag
för att kvalitetssäkra verksamheten har ansökts om för år 2016 och medel om
124 tkr har erhållits. Vidare anför förvaltningen att införande av avgiftsfri
förskola skulle medföra minskade intäkter med 2 315,5 tkr. Med hänvisning till
de ekonomiska konsekvenserna föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att
inlämnad motion bör avslås.
Beslutsunderlag
Motion
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
______
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Kf § 56
Medborgarförslag - Seniorboende mellan Ekfors fastighet och
Länsmansgården
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag avslås då inriktningen för fastigheten som avses i
inlämnat medborgarförslag genomgått en ombyggnation till kontorslokaler
varigenom inriktning för fastigheten kan anses vara bestämd.
Ärendebeskrivning
L-A Nordmark anger i inlämnat medborgarförslag att då kommunen köper
Ekfors fastighet efter Matarengivägen så erhåller kommunen en stor tomt.
Nordmark föreslår att ett seniorboende byggs mellan Ekfors fastighet och
Länsmansgården och anger vidare att det ej finns någon ”prickad” väg där.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-19, § 41 att förvärva fastigheten
Matarengi 11:24, f.d. Ekfors kontor för 900 tkr.
Miljö- och byggnadsförvaltningen anger genom tidigare yttrande att ett förvärv
av ovan nämnda fastighet möjliggör olika alternativ för byggnationer. Dock så
har stora delar av tomten byggförbud och utgör enligt miljö- och byggförvaltningen s.k. ”prickad” mark. Detta innebär att det måste till en ny
detaljplan som anpassas efter hur tomtmarken är tänkt att nyttjas.
Genom kommunfullmäktiges beslut 2014-09-22, § 78 uppdrogs tekniska
enheten tillsammans med andra berörda förvaltningar och Stiftelsen
Matarengihem att utarbeta konkreta förslag för vad fastigheten Matarengi
11:24 kan nyttjas till. Resultatet av en sådan utredning skulle presenteras till
kommunfullmäktige senast 2014-12-01.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att inlämnat
medborgarförslag bör avslås då användningsområdet för den avsedda
fastigheten är inriktad mot kontorslokaler, varigenom omfattande
ombyggnationer genomförts.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 90/16
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 17

Kf § 57
Medborgarförslag – inrätta stödverksamhet för anhörigvårdare
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag kan anses vara besvarad då stöd- och
omsorgsförvaltningen sedan november 2015 tillhandahåller anhörigstöd.
Ärendebeskrivning
Dagny Keisu Lindquist föreslår i inlämnat medborgarförslag att anhörigvårdare
skall ges möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter och synpunkter i någon
form av stödgrupp/träffpunkt.
Genom kommunfullmäktiges beslut 2014-05-19 (§ 55), uppdrogs stöd- och
omsorgsförvaltningen att redovisa ett förslag över hur en permanent
stödverksamhet till anhörigvårdare kunde anordnas.
Stöd- och omsorgsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anger att
förvaltningen sedan november 2015 tillhandahåller ett anhörigstöd vilket
innefattar dagverksamhet för äldre, hembesök samt anhörigkontakt.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 112/16
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 18

Kf § 58
Medborgarförslag – uppförande av gatubelysning längs med Energivägen
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag bifalls.
Tekniska enheten uppdras att avsätta medel i investeringsbudget för
genomförande under år 2017.
Ärendebeskrivning
Rudolf Keisu föreslår i inlämnat medborgarförslag att Övertorneå kommun bör
uppföra vägbelysning längs med Energivägen. Enligt Keisu är gatan trafikerad
av fordon och det föreligger en trafikfara för de gångtrafikanter som tvingas
promenera i mörker längs med vägen.
Tekniska enheten har yttrat sig i ärendet och anger att kostnaden för
uppförande av gatubelysning efter ovan nämnd sträcka beräknas till ca. 75 tkr.
För att genomföra åtgärden under 2017 krävs att medel avsätts i kommande års
investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 113/16
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 19

Kf § 59
Medborgarförslag - byte av matlådor vid hemtjänstens matdistribution
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag anses vara besvarad med motiveringen att ett
miljövänligt alternativ av vita matlådor används inom hemtjänstens
matdistribution sedan en tid tillbaka.
Ärendebeskrivning
Åke Stridsman föreslår i inlämnat medborgarförslag att Övertorneå kommun
bör byta ut de svarta platslådorna som används inom hemtjänstens
matdistribution till ett miljövänligt och till utseendet trevligare alternativ.
Tekniska enheten har yttrat sig i ärendet och anför att maten i dag levereras i
vita miljöanpassade plastförpackningar sedan en tid tillbaka. De svarta
matlådorna vilket nämns i inlämnat medborgarförslag användes endast under
en kortare tidsperiod. De matlådor som används i dag lämpar sig väl för varma,
kalla samt frysta rätter och är även lätthanterliga för de som distribuerar maten.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 20

Kf § 60
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Camilla Mattila (s) väljs som ny ledamot t o m 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Magnus Pettersson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot t o m
2018-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 21

Kf § 61
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i kommunstyrelsen
t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Nadja Brunfeldt (s) väljs som ny ersättare t o m 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Magnus Pettersson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot t o m
2018-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 22

Kf § 62
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i barn- och
utbildningsnämnden t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Magnus Pettersson (öfa) väljs som ny ledamot t o m 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Christer Taskinen (öfa) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot t o m
2018-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 23

Kf § 63
Godkännande av avsägelse samt val av ny ersättare i Stiftelsen
Matarengihem t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Sture Larsson (s) väljs som ny ersättare t o m 2018-12-31.
Ärendebeskrivning
Karl-Erik Harnesk (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen
Matarengihem. Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare t o m 2018-12-31.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 24

Kf § 64
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – jämlik tillgång till
bredband i Övertorneå kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Christina Snell Lumio (v) och Rolf Mäkitalo (v) har ställt en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande ang jämlik tillgång till bredband i Övertorneå
kommun. Har kommunen en plan för hur hela Övertorneå kommun, inklusive
alla små byar, ska få tillgång till bredband i framtiden ? Och hur lång tid
beräknas hela utbyggnaden ta ?
Interpellationssvar från kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (c):
Ja det finns en plan. Kommunfullmäktige antog bredbandsstrategin under
2015. I kommunens strategi finns en hel del av de mindre byarna med för en
framtida bredbandsutbyggnad. Dock förutsätter detta att kommunen erhåller
finansiering för det.
Utbyggnadsplaner med fiber 2016-2020
Regeringens mål på 90 % med minst 100 Mb till 2020
2016-2018 Ortsammanbindande från Rantajärvi till Jänkisjärvi. Omfattar ca 60
fastigheter i byarna Pyhäjärvi, Penttäjä, Ylinenjärvi, Siekasjärvi, Kannusjärvi,
Ruokojärvi, Kuusijärvi och Jänkisjärvi samt några enstaka gårdar efter
sträckningen. Finansiering klar.
Ortsnät d:o. Finansiering inte klar. Stöd 70 % ska sökas från
Landsbygdsprogrammet. Kommunal medfinansiering inte tillåtet enl
stödregler. Tänkt finansieras med anslutningsavgifter.
2018-2020 Olkamangi, Koutojärvi, Kukasjärvi, Liehittäjä, Littiäinen,
Persomajärvi, Matojärvi, Vuomajärvi samt några mindre bostadsgrupperingar,
bör byggas om finansiering kan ordnas.
Vi under söker dessutom möjligheterna till att söka samverkan med
grannkommunerna för att kunna dra in fiber från dom till vissa byar som ligger
närmare deras fiberstam än vår.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-09-12

sid 25

Kf § 64 forts
I debatten deltar Tomas Mörtberg, Christina Snell-Lumio, Rolf Mäkitalo,
Tomas Vedestig och Per-Erik Muskos.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

Kf § 65
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats;
a)
b)

Vänsterpartiet – samverkan med andra kommuner
Socialdemokraterna – upprustning av lekparken i
Jägmästarparken

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 26

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

sid 27

Kf § 66
Nya medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats:
a)
b)

Petra Ajanki – snabb och effektiv myggbekämpning
Sofi Wiippa Lahti – upprustning och satsning på Ekobadet

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-09-12

sid 28

Kf § 67
Besvarande av enkla frågor
Tomas Mörtberg svarar på Kurt Junttis enkla fråga om kommunen skall ta över
driften och ansvaret för Matarengivägen att den skall slutbesiktigas under
hösten, därefter sker ett kommunalt övertagande.
Mörtberg svarar därefter på Muskos ställda frågor om Ruskolabacken och
Luppioberget att utvecklingsstrategen har fått i uppdrag att göra en
utvecklingsplan för anläggningarna. Inga kontakter har tagits med arrangörerna
av Matarengi marknad än så länge.
Östen Lejon svarar därefter på Muskos fråga om nattbemanning inom
hemtjänsten att efter biståndsbedömning kan insatser ske med en till två
personer, med kameraövervakning, nattpatrull eller larm.
Håkan Sandqvist svarar på Kummus fråga om bergvärme till Turovaara att
ärendet ligger hos tekniska enheten.
Tomas Mörtberg svarar på Kemppainens fråga om kommunen fört en dialog
med ägarna till Kattilakoski anläggningen att de i samband med övertagandet
har förts diskussioner om anläggningens utvecklingsmöjligheter.
Mörtberg svarar därefter på Kemppainens fråga om minskad flyktingström att
det förändrade flyktingmottagandet påverkar även mindre kommuner som
Övertorneå, varför behovet av boende för ensamkommande barn kommer att
minska.
Tomas Mörtberg börjar med att svara på Kemppainens fråga om att maten skall
lagas där den äts att målsättningen är att under mandatperioden klara av
omställningen utöver redan påbörjade förändringar vid Svarträvens skola,
Svansteins skola och Björkebygården. Åke Fagervall informerar om att
planläggning för Lyckebo och Jordgubben pågår. Östen Lejon svarar att
matlagning fungerar bra, översyn av mattransporter sker inom hemtjänsten.
Östen Lejon svarar på Vega Kihlströms fråga om anhörigvårdare att
kommunen deltar i projekt Remoage.
På Rolf Mäkitalos ställda fråga ang sökta sommarlovspengar och hur det
använts svarar Mörtberg att kommunen sökt stöd och fått beviljat 92 217 kr.
Pengarna har använts för att anställa en person på familjecentralen som haft
sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i byarna och centralorten.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-09-12

Kf § 67 forts
Tomas Mörtberg svarar till sist på Snell Lumios fråga om seminariet ang
befolkningsutvecklingen i kommunen att resultatet är sammanställt och
publicerat på kommunens hemsida och översänt till samtliga deltagare.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 29

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-09-12

sid 30

Kf § 68
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna.
a)
b)
c)

Redovisning av partistöd 2015
Delårsuppföljning jan - apr 2016 med helårsprognos samtliga
nämnder/styrelser
Befolkningsstatistik per 2016-08-30

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-12

Kf § 52

Kommunfullmäktige 2016-09-12

Ja

Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
2. Riitta Björk (c)
3. Tomas Mörtberg (c)
4. Monica Simu (c)
5. Östen Lejon (c)
6. Håkan Sandqvist (c)
7. Nils Ström (c)
8. Åsa Alanentalo (kd)
9. Roland Kemppainen (s)
10. Inga S Häggbo (s)
11. Per-Erik Muskos (s)
12. Bente M Åkerholm (s)
13. Tomas Kerttu (s)
14. Deciree Waaranperä Krutrök (s)
15. Vega Kihlström (s)
16. Elisabeth Holmgren (s)
17. Monika Krypsjö (s)
18. Johan Kummu (s)
19. Christina Snell Lumio (v)
20. Rolf Mäkitalo (v)
21. Johanna Kenttämaa (sd)
22. Tomas Vedestig (öfa)
23. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
24. Åke Fagervall (ns)
25. Kurt Juntti (ns)
26. Ulf Hannu (c)

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

Summa:

26

12

Justerades sign

sid 31

Nej Avst

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

Utdragsbestyrkande

13

1

