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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 7 november 2016,
kl 12.00 – 16.30

Beslutande

Ulf Hannu (c), ordf,
Marianne Salometsä (öfa)
annemalm
Riitta
Börk(c)
(c)
(m
Tomas
Mörtberg (c)
Håkan Sandkvist (c)
Östen Lejon (c)
Robert Grape (c)
Nils Ström (c)
Åsa Alanentalo (kd)
Roland Kemppainen (s)
Per-Erik Muskos (s)
Hans Palo (s)
Inga S Häggbo (s)
Bente Åkerholm (s)
Tomas Kerttu (s)

Monika Krypsjö (s)
Deciree Waaranperä Krutrök (s)
Sture Larsson (s)
Johan Kummu (-)
Christina Snell Lumio (v)
Rolf Mäkitalo (v)
Johanna Kenttämaa (sd)
Tomas Vedestig (öfa)
Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
Ulf Zakariasson (-)
Jörgen Ekersund (-)
Ove Emanuelsson (-)
Åke Fagervall (ns)
Kurt Juntti (ns)
Roland Raattamaa (m)
Keijo Kauppi (öfa)

Utses att justera

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

81 - 101

Rolf Kummu
Ordförande

Ulf Hannu

Marianne Salometsä § 85

Justerande

Östen Lejon

Sture Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-11-07

Datum för anslags uppsättande

2016-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Övertorneå

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Gunvor Westerberg
Utdragsbestyrkande

2016-12-07

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-11-07

sid 1

Kf § 81
Enkla frågor
Rolf Mäkitalo (v) frågar om det finns några siffror att redovisa hur många barn
som deltog på sommaraktiviteter. Kommunen sökte och fick en
sommarlovspeng för att ordna aktiviteter för barn.
Per-Erik Muskos (s) frågar om kommunen tagit kontakt med arrangörerna av
Övertorneå marknad för att diskutera utveckling av aktiviteter under
marknadsveckan ?
Johan Kummu (s) frågar om hur långt arbetet fortskridit med bergvärme till
Turovaara ?
Roland Kemppainen (s) frågar om följande;
-

BUN har fått 800 tkr extra för särskilda satsningar, Är dessa pengar
öronmärkta för Hietaniemi friskola
Förskola och fritids är avgiftsfri på friskolan i Hedenäset. Är det Ok
samtidigt som det begär mer pengar av kommunen
Är det OK att Hietaniemi friskola får bättre ekonomiska förutsättningar
än den kommunala skolan
Hur fortskrider verksamheten på familjecentralen ?
Har det utökats med eftermiddags- och kvällsöppet
Vad har man för mål med familjecentralen

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

Kf § 82
Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2016-08-31
Kommunfullmäktiges beslut
Revisorernas bedömning av delårsrapport läggs med beaktande till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapporten per
2016-08-31 är förenligt med de mål kommunfullmäktige beslutat om.
Revisorernas bedömning baseras på en översiktlig granskning av
delårsrapporten, vilket innebär att granskningen har varit begränsad i
omfattning med inriktning på övergripande analys och inte på detaljer i
redovisningen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport 2016-11-01
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 2

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 3

Kf § 83
Delårsrapport januari-augusti 2016 samtliga nämnder/styrelser
Kommunfullmäktige beslut
Delårsrapport jan-aug 2016 fastställs.
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsbokslut per 2016-08-31. I årsprognosen för 2016 beräknas
årets resultat bli + 921 tkr, vilket är en avvikelse med 3618 tkr beroende på att
medel för framtida åtagande enligt kommunfullmäktiges beslut, kf § 2/2015
med – 5750 tkr och för ändring av eget kapital med -297 tkr beaktats.
Nämndernas driftredovisning för året ligger till grund för bedömning av
kommunens nettokostnader i resultaträkningen. Nämnderna prognostiserar ett
budgetöverskott om totalt 4900 tkr. Inom finansnettot prognostiseras ett
budgeterat resultat på + 3363 tkr. Kommunallagens balanskrav innebär att
intäkterna ska överstiga kostnaderna. I och med att prognosen för 2016 visar ett
positivt resultat kommer kommunen att klara balanskravet.
Beslutsunderlag
Delårsrapport januari – augusti 2016
Ks § 127/16
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 4

Kf § 84
Budget 2017 och flerårsplan 2018-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen fastställs oförändrad till 21,75 kronor per skattekrona
för år 2017
Fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelser och nämnder,
fastställa budget för år 2017 enligt nedan
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2016

Budget
2017

Kommunfullmäktige

600

590

Revision

800

810

Överförmyndaren

710

700

Kommunstyrelsen

46 150

45 700

2 400

2 670

Miljö- o byggnadsnämnd

Barn- o utbildningsnämnd 100 300

104 700

Socialnämnd

121 350

125 700

TOTALT

272 310

280 870

Kapitalkostnader

25 642

Fastställa flerårsplan för 2017-2018.
Bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa
Verksamhetsplan 2017-2018 inom fastställda ramar, mål och
verksamhetsplan på kommunfullmäktigenivå
Fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att nämnderna
medges rätt att omdisponera medel inom kommunbidraget per
nämnd/förvaltning.
Plan 2018 – 2019 skall utgöra underlag för kommande års
budgetberedning.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 5

Kf § 84
Fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för år
2017 - 2019 .
De av riksdagen antagna regler om en god ekonomisk hushållning
skall gälla.
Uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska förutsättningarna kan
försämras framledes varför strukturella förändringar kan vara nödvändiga och
att ramarna för 2018-2019 därför är preliminär.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c), Tomas Vedestig (öfa) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bente Åkerholm (s), Roland Kemppainen (s) och Inga S Häggbo (s) föreslår att
nämnder/styrelser tilldelas budgetramar enligt följande:
Styrelse/Nämnd

Budget 2017

Kommunfullmäktige
Revision
Överförmyndaren
Kommunstyrelsen
Miljö- o byggnadsnämnd

590
810
700
45 309
2 670

Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnd

104 880
124 700

TOTALT
Kapitalkostnader

279 659
23 427

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mörtberg och Vedestigs förslag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar för Mörtberg och Vedestigs förslag röstar ja, den som röstar för
Åkerholm m fl förslag röstar nej.
Vid uppropet avges 18 ja röster och 13 nej röster. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslistan.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 6

Kf § 84 forts
Kommunfullmäktige beslutar således enligt kommunstyrelsens förslag till
budget 2017.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 7

Kf § 85
Ägardirektiv Övertorneå Energi AB
Kommunfullmäktiges beslut
Nytt ägardirektivet för Övertorneå Energi AB fastställs där följande direktiv
tillförts:
Årlig bokslutsberedning
En årlig bokslutsberedning skall äga rum med företrädare för kommunstyrelsen
i Övertorneå innan årsredovisningen fastställs.
Bokslutsberedningen skall avhandla gällande ägardirektiv samt disposition av
bolagets resultat och vinstutdelning där möjligheten till en årlig avkastning
skall prövas. Dock skall aktiebolagslagen 17: 3 § Skyddet för bolagets bundna
egna kapital och försiktighetsregeln först beaktas.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) med biträde av Tomas Vedestig (öfa) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Bente Åkerholm (s) med biträde av Per-Erik Muskos (s) föreslår bifall till
förslaget med ändringen i stycket att ”om minst 500 tkr” utgår.
Bokslutsberedningen skall avhandla gällande ägardirektiv samt disposition av
bolagets resultat och vinstutdelning där möjligheten till en årlig avkastning
skall prövas.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Åkerholm och Muskos förslag.
Anmälan av jäv
Ulf Hannu, Roland Kemppainen och Ulf Zakariasson anmäler jäv och deltar ej
i beslutet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 8

Kf § 86
Projekt Övertorneå 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för kompletterande projektbeskrivning och finansiering.
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktige initierades våren 2016 en diskussion över vilka åtgärder
som kan vidtas för att bryta Övertorneå kommuns nedåtgående befolkningsutveckling. Denna diskussion har utmynnat i en process där kommunledningsförvaltningen nu föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att starta "Projektet Övertorneå 2020". Ett projekt
som handlar om att stärka kommunens möjligheter att växa och utvecklas efter
våra särskilda förutsättningar. Ett viktigt syfte är givetvis att behålla och öka
antalet invånare i kommunen.
Förslag till beslut
Christina Snell Lumio (v) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag.
Tomas Mörtberg (c) och Tomas Vedestig (öfa) föreslår bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ulf Zakariasson (-) föreslår att ärendet återremitteras för tydligare
projektbeskrivning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Zakariassons förslag att återremittera ärendet för
kompletterande projektbeskrivning och finansiering.
Beslutsunderlag
Skrivelser från kommunledningsförvaltningen
Au § 109/16
Ks § 137/16
______
Kommunfullmäktige ajourneras 13.55-14.15.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 9

Kf § 87
Inriktningsbeslut Pello projektet – förskola, kök och särskilt boende
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för utredning om lediga platser totalt inom kommunens
boenden samt även bör en utredning om en eventuell utbyggnad av Polgården
och Älvgården genomföras som ett alternativ till Pelloprojektet.
Ärendebeskrivning
Avtalsförslag har inkommit från Maili Fastigheter AB angående ombyggnad av
gamla skolan i Pello till ett särskilt boende med 14 platser, en
förskoleavdelning samt ett kök för matproduktion. I avtalsförslaget har sju
olika alternativ presenterats. Förslagen utgår från en total byggkostnad av
21 500 000 kr och den totala ytan uppgår till 1 520 m2 (14 145 kr/m2).
Tekniska enheten förslår att Maili Fastigheter AB:s avtalsförslag tillstyrks.
Socialnämnden föreslår i beslut 2016-10-31, § 70 att kommunen tecknar avtal
med Maili Fastigheter AB för uppförande av nytt särskilt boende i Pello med
en hyrestid om 20 år, med möjlighet till utköp 3000 tkr, under förutsättning att
inga större kostnader tillkommer och att avtalet uppfyller villkoren för särskilt
boende.
Stöd – och omsorgsförvaltningen uppdras att avveckla Polgården och
Älvgården som särskilda boenden.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i beslut 2016-11-01, § 91
att avtal tecknas med Maili Fastigheter AB för uppförande av ny förskola i
samma byggnad som nytt särskilt boende i Pello.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag att teckna
avtal med Maili Fastigheter AB för uppförande av nytt särskilt boende,
förskola och kök i Pello.
Ulf Zakariasson (-) och Bente Åkerholm (s) föreslår att ärendet återremitteras
för utredning om lediga platser totalt inom kommunens boenden samt även bör
en utredning om en eventuell utbyggnad av Polgården och Älvgården
genomföras som ett alternativ till Pelloprojektet.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2016-11-07

sid 10

Kf § 87 forts
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen om att ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avgöra ärendet idag.
Votering begärs och verkställs.
Den som röstar för Mörtbergs förslag om att ärendet skall avgöras idag röstar
ja, den som röstar för Åkerholm och Zakariassons förslag om återremiss röstar
nej.
Vid uppropet avges 14 ja röster och 17 nej röster. Hur varje ledamot röstat
framgår av voteringslistan.
Kommunfullmäktige beslutar således att återremittera ärendet.
______
Ordföranden meddelar att det hålls ett extra kommunfullmäktigemöte
Måndagen den 21 november 2016, kl 18.00.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-07

sid 11

Kf § 88
VA-taxa för 2017
Kommunfullmäktiges beslut
From 2017-01-01 höjs den fasta och rörliga taxan för vatten och avlopp med
3 %.
Taxan indexregleras årligen med och baserad på konsumentprisindex (KPI)
med basår 1980 och datum 2011-09-01 med grundtal 313,41.
Permanentboende
Fast avgift 2 493,09 kr exkl. moms (3 116,36 kr inkl moms)
Rörlig avgift
15,38 kr exkl. moms (19,23 kr inkl moms)
Fritidshus
Fast avgift

2 756,25 kr exkl. moms ( 3 445,31 kr inkl moms)

Förbrukningen ingår i den fasta avgiften

Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att VA-taxan för en kund med förbrukning 120 m3/år får en
höjning med 157,96 kr/år. Kommunen har som mål att VA-kollektivet skall
vara självbärande, dvs 100 % täckningsgrad. Nuvarande täckningsgrad är 75 %
och den föreslagna höjningen skulle innebära ett steg närmare målet.
Nuvarande taxa för VA;
Permanentboende
Fastavgift 2 420,48 kr exkl. moms
Rörligavgift
14,94 kr exkl. moms

(3 025,60 kr inkl moms)
(18,67 kr inkl moms)

Fritidshus
Fastavgift

(3 344,97 kr inkl moms)

2 675,98 kr exkl. moms

Förbrukningen ingår i den fasta avgiften

Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Zakariasson (-) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 12

Kf § 88 forts
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mörtbergs förslag att bifalla förslaget till ny VA-taxa för 2017.
Beslutsunderlag
Skrivelse från tekniska enheten
Au § 102/16
Ks 138/16
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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sid 13

Kf § 89
Revidering av taxa för undantag från trafikförordningen för
breda, långa och tunga transporter
Kommunfullmäktiges beslut
Taxan för breda, långa och tunga transporter fastställs enligt följande;
Tung transport
Bred transport
Bredd högst 450 cm
Bredd över 450 cm
Lång transport
Längd högst 35 m
Längd över 35 m

900:450:900:-

450:900:-

Bred och lång transport
När bredden är högst 450 cm
och längden är högst 350 cm

450:-

Övriga kombinationer

900:-

Snabb handläggning inom 24 timmar
Oavsett typ av ärende

1350:-

De olika avgifterna för olika typer av dispenser hänför sig till att
handläggningstiden varierar beroende på ärendets komplexitet.
Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet till årlig indexreglering enligt
PKV (prisindex för kommunal verksamhet)
Den nya taxan skall gälla från och med 2017-01-01.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2016-09-16, § 67 att
kommunfullmäktige fastställer den reviderade taxan enligt beslut i miljö- och
byggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut från Mbn § 2016-09-16, § 67
Ks § 140/16
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 14

Kf § 90
Riktlinjer för kommunalt partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
Riktlinjerna för kommunalt partistöd antas.
Ärendebeskrivning
Lagstöd
Partistödet regleras i 2 kap 9-12 §§ kommunallagen (1991:900) SFS
2013:1053. I 9 och 10 §§ framgår att kommunen får ge ekonomiskt bidrag och
annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är
representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen
(2005:837). Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för
det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti. Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.
Partistödets syfte
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet ska användas för att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för politisk
verksamhet med anknytning till Övertorneå kommun . Partistödet får inte
användas (eller överlåtas) för att stärka de politiska partiernas ställning i annan
kommun, landsting/region eller på riksnivå. Partistödet ska användas till ett
långsiktigt och kontinuerligt arbete för att öka medborgligt inflytande och
valdeltagande i kommunen.
Fördelning av partistöd
Valresultatet utgör beräkningsgrund vid fastställande av partistöd och andra
liknande situationer då mandatfördelningen ligger till grund för en fördelning.
Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kapitlet vallagen (2005:837). Det är
Länsstyrelsen som fastställer detta. Skulle en situation uppstå i
kommunfullmäktige att en ledamot byter parti eller inte representerar något
parti, tillfaller det mandatbundna stödet för just det mandatet det parti för vilket
ledamoten ursprungligen valdes in i kommunfullmäktige.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 15

Kf § 90
Grundstöd och mandatbundet stöd samt krav på representation
Partistödet ges som ett grundstöd och ett mandatbundet stöd.
Kommunfullmäktige fattar årligen i februari månad beslut om utbetalning av
partistödet samt hur mycket partistöd respektive parti ska erhålla. Det
mandatbundna stödet betalas endast för mandat som är tillsatta i
kommunfullmäktige, det vill säga det betalas inte ut för tomma platser i
kommunfullmäktige.
Uträkning av partistödet
Det är basbeloppet som utgör grunden för uträkningen av partistödet. Det är
föregående års nivå på basbeloppet som ligger till grund för uträkning av årets
partistöd. Grundstödet uppgår till 0,50 basbelopp/parti och mandatstödet
uppgår till 0,20 basbelopp/mandat.
Utbetalning av partistöd, antal utbetalningar
Partistödet ska utbetalas till lokala partier. Kansliet ansvarar för att utbetalning
av partistödet sker i februari månad årligen.
I det fall representationen i fullmäktige helt upphör
Till parti som upphör att vara representerat i kommunfullmäktige ges partistöd
för återstoden av det innevarande året. Detta gäller under förutsättning att
partiet varit representerat de sex månader som närmast följer efter
mandatperiodens början.
Redovisning av partistödet
Mottagarna av kommunalt partistöd (de politiska partierna) ska årligen till
kommunfullmäktige ge in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts i enlighet med det ändamål som anges i 2 kapitlet 9 § första stycket
kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument. Redovisningen
ska avse perioden 1 januari ‐ 31 december varje år och återrapporteras in till
kommunfullmäktige (Kommunledningskontoret) senast sex månader efter
redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång. Av redovisningen ska framgå:
Organisationsnummer för partiet.
Partiföreningens stadgar.
Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.
Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att
ansvarsfrihet beviljats.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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sid 16

Kf § 90
Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts.
Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankkontobevis.
Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska
om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte
lämnar redovisning och granskningsrapport enligt 2 kapitlet 11 § första och
andra styckena kommunallagen.
Tolkning och tillämpning av reglerna om partistöd
Kommunstyrelsen tolkar och tillämpar bestämmelserna för partistöd.
Kommunstyrelsen får dock inte besluta om utbetalning av partistöd,
då denna rätt enligt lag är förbehållen kommunfullmäktige.
______
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Kf § 91
Kommunfullmäktiges sammanträden år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige fastställs till följande
dagar för år 2017;
20 februari, 15 maj, 18 september, 13 november, 18 december
_____
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Kf § 92
Kommunfullmäktige - kungörelser år 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktiges sammanträden 2017 kungörs i lokaltidningarna
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenskuriren, Haparandabladet samt
kommunsidorna i Övertorneå Nytt.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges
sammanträden under år 2017, i likhet med tidigare ordning, kungörs i
lokaltidningarna Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenskuriren samt
Haparandabladet.
______
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Kf § 93
Medborgarförslag – gör skogarna i Övertorneå kommun till
mönsterskogar för hela landet
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag kan anses vara besvarad och att förslaget
genomförs inom ramen för projektet Skoglig försökspark och
integrationsarena.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag föreslås att Övertorneå kommun bör verka för att
göra skogarna inom kommunen till mönsterskogar för hela landet. Åtgärder
såsom röjning, stamkvistning samt plantering skulle skapa flertalet nya
arbetstillfällen och genom att inkludera asylsökande i processen skulle
möjligheterna för integration och språkinlärning stärkas. Åtgärderna skulle
genomföras i form av ett samarbete mellan Övertorneå kommun, skogsägare,
Naturskyddsföreningen, Skogsvårdsstyrelsen samt de finska grannkommunerna
Pello och Ylitornio.
I dagsläget pågår ett projekt vars syfte överensstämmer med vad
förslagsställaren föreslår i inlämnat medborgarförslag. Projektet Skoglig
försökspark och integrationsarena består av två delprojekt; dels en försökspark
ute i skogen med olika demonstrationsytor, dels skoglig utbildning vilket riktar
sig mot nyanlända samt personer som befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Tanken med projektet är att knyta samman de deltagande aktörerna och bidra
till en starkare social utveckling lokalt.
Projektet kommer att pågå under år 2016 – 2018 och bedrivs av Övertorneå
kommun tillsammans med lokala aktörer inom Skoglig Samverkan i
Norrbotten samt Tornedalens folkhögskola. Projektet finansieras
huvudsakligen via Landsbygdsprogrammets Lokalt Ledd Utveckling (LLU)
inom Leaderområdet Tornedalen 2020.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Lars Aasa
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 149/16
_____
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Kf § 94
Medborgarförslag – konstverk till minne av Östen Mäkitalos livsgärning
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag bifalls varigenom det avsätts 200 tkr i
investeringsbudget 2019 för att inrätta konstverk till minne av Östen Mäkitalo.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag föreslås att Övertorneå kommun skall ge uppdrag
till en konstnär att upprätta ett konstverk till minne av Östen Mäkitalo,
förslagsvis en hand med en mobiltelefon i brons, vilken sedan installeras i
Jägmästarparken. Att Östen Mäkitalos insatser har haft stor betydelse för
mobiltelefonins utveckling är otvistligt. Kommunledningsförvaltningen delar
förslagsställarens åsikt att det är viktigt att uppmärksamma innovatörer såsom
Östen Mäkitalo. Bland annat ur den synaspekt som förslagsställaren anger, att
kunna visa kommunens ungdomar att det är möjligt att nå stora framgångar,
även om man växer upp i en mindre ort och kommun.
Ärendet har sedan 2013 beretts i omgångar och behandlats av olika
förvaltningar. Kommunledningsförvaltningen föreslog att kultur- och
fritidsenheten skulle uppdras att ta fram ett kostnadsförslag på ett minnesmärke
till Östen Mäkitalos minne. Genom kommunfull-mäktiges beslut 2014-05-19 §
56 uppdrogs kultur- och fritidsförvaltningen att redovisa följande;
kostnads- och formgivningsförslag på ett minnesmärke, om möjlighet finns till medfinansiering från andra externa parter till ett minnesmärke, ett
förslag till möjlig placering av ett ev. minnesmärke.
Kultur- och fritidsenheten anförde i sitt yttrande att kostnaden för ett konstverk
i brons enligt förslagsställarens önskemål kunde beräknas till ca 150-250 tkr.
Avseende placeringen av ett minnesmärke skulle det kunna vara den öppna
platsen i Hedenäset där SJ:s stationshus en gång i tiden stod. Detta föreslogs
med bakgrunden att då Östen Mäkitalo begav sig ut i världen var det troligtvis
från Hietaniemi kommun och från denna station. Slutligen angavs i yttrandet
att en dialog hade förts med TeliaSonera huruvida det förelåg ett intresse för att
delfinansiera ett minnesmärke till Östen Mäkitalo.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har genom beslut uppdragit
kommunledningsförvaltningen att kontakta Norrbottens läns landsting,
Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Statens Kulturråd för att efterhöra
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Kf § 94 forts
möjligheterna till medfinansiering av konstverket.
Kommunledningsförvaltningen har vid upprepade tillfällen försökt kontakta
TeliaSonera i syfte att undersöka möjligheterna till medfinansiering av ett
minnesmärke. Någon återkoppling i ärendet från TeliaSoneras sida har inte
skett överhuvudtaget.
Med anledning av detta gör kommunledningsförvaltningen bedömningen att
någon medfinansiering från TeliaSonera till ett minnesmärke ej kan betraktas
vara aktuellt. Kontakt gällande medfinansiering samt möjlighet till ansökan om
bidrag för genomförande har även tagits med Norrbottens läns landsting,
Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Statens Kulturråd, varpå samtliga av
dessa har meddelat att möjlighet för detta ej föreligger.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag från Doris Notlind
Yttrande från kommunledningsförvaltningen
Ks § 150/16
______
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Kf § 95
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
a) Johan Kummu (s) – ändring i reglerna för inlämnade av
medborgarförslag
______
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Kf § 96
Nya medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats;
a) Vega Brännvall – minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige till
21
b) Tuija Tranborg – skaffa en gästinloggning för att ha kontakt med
anhöriga till de boende inom äldreomsorgen
______
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Kf § 97
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Bowlingbanor i
sporthallen
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Kurt Juntti (ns) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående bowlingbanor i sporthallen. För vem bygger vi ? Vad för tjänster
skall finns vid banorna ? Det finns ett otal förslag på placering av banor, vilka
av förslagen skall vi utreda mer ?
Interpellationssvar från Tomas Mörtberg (c);
Vi bygger för medborgarna i Övertorneå. Tjänster som ska eller borde finnas är
ju självklart bowlingbanor att nyttja till nöjesspel och förhoppningsvis
seriespel. Det har funnits en hel del olika förslag på lokaliseringen av
bowlingbanor, allt från Juoksengi, bygga ut sporthallen, gamla tullhuset,
dagcentret och b-hallen. Det förslag som skall utredas mer är b-hallen och vad
det kommer att kosta att drifta respektive förslag.
______
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Kf § 98
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Pelloprojektet
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Kurt Juntti (ns) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående Pelloprojektet. Är det inte lämpligt att inför kommunfullmäktige
redovisa vad som är på gång, vilken behovsanalys föreligger till grund för
Pelloprojektet ? Vem har anlitat konsulter och till vilken kostnad ? Vad
planeras för Polgården och Älvgården, befintliga förskolor i Pello mm ?
Interpellationssvar från Tomas Mörtberg (c);
Ärendet är på agendan i november månads fullmäktige och kommer att
redovisas och det ska även beslutas om projektet. Tekniske chefen har anlitat
konsult till att ta fram kostnadsförslag dels för nybyggnation dels för
ombyggnad av gamla skolan i Pello till ett kombinerat särskilt boende och
förskola med gemensamt kök. Efter presentationen av ovannämnda förslag där
prislappen hamnar på 58 miljoner har va valt att gå vidare med det privata
initiativ som presenteras för fullmäktige i november. Kostnaderna för
konsultarbetet uppgår till över 189.000 kr. För Polgårdens del i Juoksengi
diskuteras ett stödboende för äldre som inte är i behov av särskilt boende.
Älvgården och befintlig förskola som finns i hyrda lokaler ägda av Stiftelsen
Matarengihem kan stiftelsen hyra ut dessa som stödboenden alternativt
trygghetsboenden.
______
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Kf § 99
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Ungdomslägenheter på
Rovainenområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen anses besvarad.
Ärendebeskrivning
Kurt Juntti har ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande
angående ungdomslägenheter på Rovainenområdet. Är det brist på bostäder i
Övertorneå ? För vem bygger vi ? Ett segregerat boende ? Är det elevhem ? Är
det ett HVB hem ? Varför inte nyttja de bostäder som finns ? Hos stiftelsen
eller hos enskilda fastighetsägare ? Varför inte nyttja kontorslokalerna av
kommunförvaltningen när dylika lokaler hyrs eller byggs på annat håll ? Är det
försvarbart att bränna pengar på detta sätt ?Är projektet godkänt av Kf ?
Interpellationssvar från Tomas Mörtberg (c);
Ja det är framförallt brist på små lägenheter för ungdomar. Vi ska bygga små
lägenheter för ungdomar på bostadsområdet Rovainen. Det är inget segregerat
boende vi bygger. Det är inget elevhem och det är inget HVB hem som vi
bygger. De små lägenheterna som finns hos stiftelsen är uthyrda och nyttjas av
hyresgäster. Jag välkomnar privata initiativ för att få fram fler små lägenheter.
Finns tomma lägenheter hos privata så bör en diskussion med de privata
inledas för att se vilka de kan få fram. Vi har uppfattningen att bostäder byggs i
bostadsområden och att den av kommunen förvärvade fastigheten med adress
Matarengivägen 15 renoveras till kontorslokaler. Du använder ordet bränna
pengar, jag använder ordet investera när det gäller bostadsbyggande av
lägenheter för ungdomar. Det behövs inget kf beslut i ärendet, det räcker med
ks beslut. Ett avtal med Stiftelsen måste upprättas, ifall överlåtelsen av
hyresfastigheten till stiftelsen sker under bokfört värde måste ärendet upp till
kommunfullmäktige.
______
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Kf § 100
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg börjar med att svara på
Mäkitalos fråga att 119 barn har deltagit i sommaraktiviteter.
Mörtberg svarar därefter på Muskos fråga att ingen kontakt har ännu skett med
företrädare för Övertorneå Marknad.
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Håkan Sandqvist svarar på Kummus
fråga om bergvärme till Turovaara att mätningar har gjorts väster om
Särkijärvi, gäller att hitta en vattentäkt, provborrning möjligt nästa sommar,
budgetera medel för detta. Handläggningstiden kan ta ett par år.
Åke Fagervall (ns) svarar därefter på Kemppainens frågor följande;
-

Inget beslut är taget om extra perngar som Bun fått
Fristående verksamheter tar egna beslut
Lever efter lag och förordningar, alla ska ha likvärdiga förutsättningar
25 barn i snitt per vecka
Påbörjat med kvällsöppet
Målet är ett förebyggande arbete mot ohälsa främst för barnfamiljer där
man erbjuder nära mötesplatser med pedagogiska aktiviteter för
föräldralediga, arbetssökande eller föräldrar som av olika anledningar
inte är ute i arbetslivet och har sina barn hemma på dagarna
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Kf § 101
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna.
a) Sammanställning över inlämnade ej besvarade motioner och
medborgarförslag
b) Befolkningsstatistik per 2016-10-25
c) Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Christer Taskinen (öfa)
d) Ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Päivi Kilpeläinen (öfa)
_____
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Kf § 87

Kommunfullmäktige 2016-11-07
Ledamot
1. Marianne Salometsä (öfa)
2. Riitta Björk (c)
3. Tomas Mörtberg (c)
4. Robert Grape (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. Hans Palo (s)
16. Sture Larsson (s)
17. Monika Krypsjö (s)
18. Johan Kummu (-)
19. Christina Snell Lumio (v)
20. Rolf Mäkitalo (v)
21. Johanna Kenttämaa (sd)
22. Tomas Vedestig (öfa)
23. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
24. Ulf Zakariasson (-)
25. Jörgen Ekersund (-)
26. Ove Emanuelsson (-)
27. Keijo Kauppi (öfa)
28. Åke Fagervall (ns)
29. Kurt Juntti (ns)
30. Ulf Hannu (c)
31. Roland Raattamaa (m)
Summa:
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Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
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Kf § 84

Ja

Nej Avs Ja

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14 17
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Nej Avs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18 13

