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ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-20

Plats och tid

Folkets Hus i Övertorneå, måndagen den 20 februari 2017,
kl 12.00 – 15.30
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Ulf Hannu (c), ordf,
Marianne Salometsä (öfa)
annemalm
Riitta
Björk(c)(c)
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Tomas
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Håkan Sandkvist (c)
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Robert Grape (c)
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Elisabeth Holmgren(s)
Per-Erik Muskos (s)
Vega Kihlström (s)
Sture Larsson (s)
Bente Åkerholm (s)
Monika Krypsjö (s)

Utses att justera

Håkan Sandqvist och Per-Erik Muskos

Underskrifter

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)
Peter Jakobsson (ns)
Kurt Juntti (ns)
Roland Raattamaa (m)
Keijo Kauppi (öfa)
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1 - 15
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Marianne Salometsä § 5

Justerande

Håkan Sandqvist
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Utdragsbestyrkande
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ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-20

sid 1

Kf § 1
Enkla frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Följande enkla frågor får ställas;
Nils Ström (c) frågar kommunstyrelsens ordförande om varför stolparna vi
övergångsställena i centrala Övertorneå är placerade mitt på trottoarerna.
Nils Ström (c) frågar socialnämndens ordförande om anhörigstöd. Varför
stöttar inte Övertorneå kommun anhöriga som vårdar sina närstående hemma.
Per-Erik Muskos (s) ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordförande;
-

Ekobadet – om arbeten som ska genomföras 2017 är planerade så att
detta inte stör verksamheten på badet, när arbetena skall starta

-

Pumpstation på Hemvägen – varför en nyinvestering, varför tekniska
enheten väljer att flytta pumpstationen från dess befintliga plats till en
annan

-

Ekonomi- och strategiforum 2017 – varför ekonomi- och strategiforum förläggs till Luleå och merkostnaden för detta

-

Näringslivsgala 2017 – varför väljer kommunstyrelsens ordförande att
bidra ekonomiskt till evenemanget då detta inte var budgeterat och hur
mycket skall kommunen bidra med till näringslivsgalan och hur många
som skall delta

Muskos ställer även följande frågor till socialnämndens ordförande;
-

Friställande av personal inom integrationens område – har personal som
blir övertaliga upplysts om möjlighet och uppmuntrats till att studera

-

Hemtjänsten – hur hemtjänsten fungerar och behövs något
förbättringsarbete inom området

Per-Erik Muskos (s) frågar barn- och utbildningsnämndens ordförande om
öppettiderna på fritidsgården Frippes. Anser bun att fritidsgården bör vara
öppen under sportlovet och vad är orsaken till att den inte hålls öppen under
loven
Justerades sign
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sid 2

Kf § 1 forts
Kurt Juntti (ns) frågar kommunstyrelsens ordförande om hur det går med att ta
över Matarengivägen, skadorna som skall rättas till.
Juntti frågar även om samrådet med Trafikverket, vilka projekt är på gång nu
och framöver
Roland Kemppainen (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om han vid
träffen med Trafikverket diskuterade andra investeringar som prioriterats i
kommunen än ny bro i älvbrinken över till Finland.
______
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sid 3

Kf § 2
Överföring av investeringsprojekt från 2016 till 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Investeringsprojekten överförs från år 2016 till år 2017.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten föreslår att Övertorneå kommun överför föreslagna medel för
investeringar från 2016 till 2017.
Projekt 1070 Rastplatser (562 tkr)
Pågående
Projekt 1120 Upprustning gator Övertorneå (280 tkr)
Pågående.
Projekt 1160 Gestaltningsprogram Övertorneå (132 tkr)
Pågående
Projekt 1170 Asfaltering GC-vägar Övertorneå (95 tkr)
Pågående
Projekt 1490 Pello Avloppsledningar (1 125 tkr)
Pågående.
Projekt 1500 Pelloavloppspumpstation (1 157 tkr)
Pågående
Projekt 1520 Nya avstängningsventiler (37 tkr)
Pågående
Projekt 1590 CSK Övertorneå Fjärrvärme serviser (278 tkr)
Pågående
Projekt 1710 Dörrar förvaltningsbyggnad (200 tkr)
Pågående
Projekt 1790 Infrastruktur bredband (3 695 tkr)
Pågående
Projekt 5170 Nyckelfri hemtjänst (279 tkr)
Pågående
Justerades sign
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Kf § 2 forts
Projekt 0060 Interna datasystem (150 tkr)
Pågående
Projekt 0080 Lokal TV-Meänmaa (114 tkr)
Pågående
Projekt 5150 Datorer socialnämnden (10 0 tkr)
Pågående
______
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Kf § 3
Begäran om investeringsmedel för GC väg i Hedenäset
Kommunfullmäktiges beslut
Medel om 1.000.000 kr anslås ur eget kapital för finansiering av GC väg
Hedenäset.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun har beviljats statlig medfinansiering med
maximalt 1 000 000 kr till Gång- och cykelväg Hedenäset (norrut)
v99.
För att Övertorneå kommun skall få del av beviljat belopp krävs en finansiering
på 1 000 tkr. Medel för detta finns ej i investeringsbudgeten för 2017.
De projekt som rör gator i 2017 års investeringsbudget är:
- Upprustning gator Övertorneå 600 tkr
- Asfaltering av GC vägar
300 tkr
- Upprustning gator i Hedenäset 500 tkr
Om aktuell GC-väg i Hedenäset skall utföras måste finansieringen för denna
lösas, antingen omfördelning av medel i 2017 års investeringsbudget eller nya
medel.
______
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sid 6

Kf § 4
Revidering av taxa enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Reviderad taxa för kontroll enligt miljöbalken fastställs.
Timtaxan vid tillämpning av taxan ska vara 984 kr/kontrolltid
Miljö- och byggnadsnämnden ges möjlighet till årlig indexreglering enligt
PKV
Nya timtaxan och möjlighet till indexreglering skall gälla från
2017-03-01
U-verksamheterna får timavgift i stället för fast årlig avgift. Avgiften tas ut när
U-verksamheten föranlett tillsyn.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår i beslut 2016-12-08, § 90 att förslaget
till reviderad taxa för kontroll enligt miljöbalken fastställs.
______
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Kf § 5
Inriktningsbeslut organisation för Övertorneå Energi AB och Övertorneå
Värmeverk AB för att möjliggöra framtida elhandel
Kommunfullmäktiges beslut
Övertorneå Energi AB och Övertorneå Värmeverk AB får i uppdrag att inom
nuvarande bolagsstruktur utarbeta och genomföra organisatoriska förändringar
som möjliggör elhandel.
Uppdraget inkluderar utarbetande av förslag till ändringar i bolags- ordning,
styrelsesammansättning med tillhörande dokument så att elhandel kan bedrivas
i en aktiebolagsform skild från elnätsbolaget.
Kommunstyrelsen uppdras att se över gällande ägardirektiv.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-02, § 5 att överföra ärendet
till kommunstyrelsens arbetsutskott för handläggning.
Henrik Luttu, VD på Övertorneå Energi AB har inkommit med underlag till
organisatorisk uppbyggnadsförslag för att kunna bedriva elhandel.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) föreslår bifall till förslaget.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Anmälan av jäv
Roland Kemppainen (s) och Ulf Hannu (c) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Marianne Salometsä (öfa) tjänstgör som ordförande.
______
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Kf § 6
Fastställande av Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå
kommun 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå kommun 2017
fastställs.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen redovisar Övertorneå kommuns arbete med
jämställdhetsintegrering 2016 samt handlingsplan för jämställdhetsintegrering
2016 och föreslår att handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Övertorneå
kommun 2017 fastställs.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) föreslår bifall till förslaget.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
______

Justerades sign
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Kf § 7
Motion – lokalt ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå
kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnad motion bifalls.
Kommunstyrelsen uppdras att ansvara för genomförande av antagen
ungdomspolitiskt strategi.
Barn- och utbildningsförvaltningen skall inom tilldelad budgetram genomföra
ungdomsenkäten Lupp under 2017.
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna anför att det framtagna lokala ungdomspolitiska
handlingsprogrammet skall antas. Kommunstyrelsen skall fungera som
ansvarig för levandegörande av handlingsprogrammet och erforderliga medel
skall avsättas för detta. Vidare föreslås i motionen att kommunen under 2017
skall genomföra en Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) vilket skall
fungera som en uppföljning av Luppundersökningen 2014.
Kultur- och fritidsförvaltningen uppdrogs av kommunfullmäktige 2013-11-04
att genomföra enkätundersökningen Lupp under 2014. Enkätundersökningen
genomfördes under hösten 2014 av personal på fritidsgården vilka även
analyserade resultatet och förde diskussioner kring inflytande med ungdomar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-03-07 att kommunledningen
skulle uppdras att se över textformulering i enlighet med föreliggande
viljeinriktning. Arbetet har resulterat i en reviderad ungdomspolitisk strategi
för Övertorneå kommun där prioriterade utvecklingsområden för ungdomspolitiken framgår. Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-12, § 106 att
fastställa strategin.
Barn- och utbildningsförvaltningen har yttrat sig i frågan och föreslår att
förvaltningen kan genomföra en ny enkätundersökning under 2017 under
förutsättning att ekonomiska medel om 80 tkr avsätts för genomförande.
Personell resurs och tidsåtgång för genomförandet beräknas till åtta månader á
20 % anställning.
______
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Kf § 8
Medborgarförslag – anlägga en motorcrossbana
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag avslås då det föreligger avsaknad av ideella
initiativ för anläggande av motorcrossbana i Övertorneå kommun.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag anförs att det inom Övertorneå kommun börjar
finnas relativt många ungdomar som sysselsätter sig med olika motorsporter.
Motorsport är enligt förslagsställaren en relativt dyr sport och därav föreslås att
Övertorneå kommun skall utreda frågan om att anlägga en motorcrossbana som
kan nyttjas alla årstider.
Ärendet har sedan 2014 beretts i omgångar och behandlats av olika förvaltningar.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-22, § 79 att uppdra till kultur- och
fritidsnämnden att inneha huvudansvaret för att genomföra en fördjupad utredning
gällande förutsättningar för att anlägga en motorcrossbana i Övertorneå kommun.
Miljö- och byggnadsförvaltningen uppdrogs genom samma beslut att bistå kulturoch fritidsnämnden genom att genomföra en utredning av lämplig lokalisering för
motorcrossbanan. Bland annat har kommunen kallat till samråd med företrädare
för motorsport i Överkalix och Övertorneå kommun. Genom denna aktivitet har
det påvisats att det föreligger ett väldigt lågt intresse för anläggande av en
motorcrossbana i Övertorneå.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har yttrat sig över ärendet och
anfört att medborgarförslaget bör avskrivas mot bakgrund av det låga intresset
för anläggande av en motorcrossbana. Kommunledningsförvaltningen delar
utskottets syn i frågan.
______
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Utdragsbestyrkande

ÖVERTORNEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-02-20

sid 11

Kf § 9
Medborgarförslag – möjlighet för allmänheten att ställa enkla frågor till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag avslås med motiveringen att det inte är förenligt
med kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning.
Ärendebeskrivning
I det inlämnade medborgarförslaget från Lars Aasa föreslås att kommunmedborgarna skall beredas tillfälle att skriftligen kunna ställa enkla frågor till
fullmäktigeledamöter, i likhet med det ledamöterna kan göra på fullmäktiges
sammanträden. Förslagsställaren ger tre exempel på frågor till tre olika
ledamöter som denne kunde tänkas ställa i de fall att fullmäktige bifaller
förslaget. I medborgarförslaget anges vidare att kommunfullmäktige gärna får
besvara ställda frågor oaktat vad fullmäktige beslutar avseende inlämnat
förslag.
Möjligheten för enskilda kommunmedborgare att yttra sig vid kommunfullmäktiges sammanträden regleras i kommunallagen (SFS 1991:900) främst i
5 kap., fullmäktiges arbetsformer samt av arbetsordning för fullmäktige i
Övertorneå kommun. Av 5 kap. 21, 23 och 54-55 §§ kommunallagen framgår
att det i princip finns två påverkans- och yttrandemöjligheter för enskilda
medborgare vid fullmäktiges sammanträden, överläggning och väcka ärenden.
Kommunallagen kan beaktas vara dispositiv i den bemärkelsen att den ger
kommunfullmäktige relativt stora friheter att i sin arbetsordning bestämma vem
som kan delta i överläggningar och till viss del vem som kan väcka ärenden. I
arbetsordningen för fullmäktige i Övertorneå kommun medges dock ingen
möjlighet för enskilda medborgare att delta i överläggningar. Dock bereds
möjlighet för folkbokförda medborgare att lämna in skriftliga medborgarförslag. Möjligheten att ställa frågor till enskilda ledamöter vid fullmäktiges
sammanträden är enligt kommunallagen och tillhörande förarbeten förbehållen
fullmäktiges ledamöter.
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det inte föreligger lagtekniskt
stöd för att möjliggöra för enskilda kommunmedborgare att ställa enkla frågor
vid fullmäktiges sammanträde.
______

Justerades sign
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Kf § 10
Medborgarförslag – ekonomiskt bidrag till föreningar för
” Vuxna på stan”
Kommunfullmäktiges beslut
Inlämnat medborgarförslag avslås med hänvisning till att denna typ av frågor
skall behandlas enligt antaget reglemente för föreningsstöd.
Ärendebeskrivning
I inlämnat medborgarförslag från Anders Ekersund anförs att vuxna individer
kan skapa trygghet och lugn ute i samhället genom att finnas synliga och
tillgängliga. Förslagsställaren anför vidare att det rör sig mycket människor ute
i samhället under ett antal kvällar och helger, såsom valborgsmässoafton,
skolavslutningar och studentfirandet, Matarengi marknad och Övertorneå
cruising. Genom att vuxna individer finns tillhands och närvarande på byn
skapas en ökad social trygghet som även minskar risken för drogbruk och
brottslighet. Sammanfattningsvis föreslås att Övertorneå kommun tilldelar
föreningar, vilka bidrar med tio vuxna individer på byn under ovan nämnda
kvällar/helger, ett bidrag om 5 tkr i form av föreningsstöd.
Kommunfullmäktige har genom beslut 2016-09-12, § 47, fastställt riktlinjer
och regler avseende föreningsstöd. Kommunledningsförvaltningens
sammanfattande bedömning är att förslaget vilket framställs genom inlämnat
medborgarförslag skall hanteras inom ramen för dessa riktlinjer och således bör
avslås.
______
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Kf § 11
Godkännande av uppsägning samt val av ny ersättare i socialnämnden
t o m 2018-12-31
Kommunfullmäktiges beslut
Avsägelsen godkänns.
Ali Raza (s) väljs som ny ersättare i socialnämnden t o m 2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Nadja Brunfeldt (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden.
Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare t o m 2018-12-31.
______
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Kf § 12
Nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats;
-

Per-Erik Muskos (s) – erbjud fastighetsägare hyresgarantier
Per-Erik Muskos (s) – ge boende utanför busslinjerna bidrag för resor
Per-Erik Muskos (s) – erbjud personalen möjlighet till sex på arbetstid

______
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Kf § 13
Nya medborgarförslag
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag har inlämnats;
-

Petra Ajanki – upprättande av stödgrupp med ledare för människor med
psykisk ohälsa
Petra Ajanki – lekland för barn 0-17 år
Lars Ylivainio – flytt av grillstuga av ladtyp

______
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Kf § 14
Besvarande av enkla frågor
Tomas Mörtberg svarar på Nils Ströms fråga om varför stolparna vid
övergångsställena i centrala Övertorneå är placerad mitt på trottoarerna att det
är uppfört enligt Trafiksäkerhetsverkets normer och ej är slutbesiktigat och att
garantibesiktning sker till våren.
På Nils Ströms fråga om anhörigstöd till socialnämndens ordförande besvaras
den vid nästkommande möte.
Mörtberg svarar därefter på Muskos fråga om planerade arbeten på ekobadet
att det ej stör verksamheten och att det skall påbörjas till våren.
På Muskos fråga om pumpstationen på Hemvägen svarar Mörtberg att den
havererat och på grund av arbetsmiljöskäl skall det anläggas en ny.
Mörtberg svarar därefter på Per-Erik Muskos fråga om ekonomi- och
strategiforum förläggs till Luleå att externa föreläsare är inbjudna och
merkostnaden för detta är ca 50.000 kr.
På frågan om kommunens bidrag till Näringslivsgalan 2017 svarar Mörtberg
att tillväxtenheten bidrar med 20.000 kr och från kommunstyrelsens
utvecklingskonto 20.000 kr. Motiveringen är att lyfta fram det lokala
näringslivet.
Per-Erik Muskos ställda frågor till socialnämndens ordförande besvaras vid
nästkommande möte.
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Åke Fagervall svarar på Muskos
fråga om öppettiderna på Frippes att det kommer att vara öppet under
sportlovet.
Tomas Mörtberg svarar därefter på Kurt Junttis fråga om Matarengivägen att
kommunen tagit över vinterväghållning, garantibesiktning genomförs våren
2017. Eventuella ej lösta frågor skall först lösas juridiskt.
Mörtberg svarar till sist på Junttis och Kemppainens fråga om vilka projekt
som är på gång framöver i kommunen.
- Samfinans GC väg Finlandsvägen 2019
- Väg 98 Bro över Puostijoki 2017
- Hp/Ötå kmmgr – Hietaniemi 2017
- Juoksengi-Svanstein 2018
- Svanstein-Pello 2019
Justerades sign
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-

SN genom Hedenäset 2017
Haapakylä- vsk till Siekasjärvi 2016-2018
Vsk till Siekasjärvi – Kivijärvi 2019-2021
Aapua-Ohtanajärvi 2020

______
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Sammanträdesdatum
2017-02-20

Kf § 15
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Följande delgivningar läggs till handlingarna;
a) Övertorneå Värmeverks investeringar 2017
b) Befolkningsstatistik
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

sid 18

ÖVERTORNEÅ KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2017-02-20

Kommunfullmäktige 2017-02-20
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. Roland Raattamaa (m)
9. Åsa Alanentalo (kd)
10. Roland Kemppainen (s)
11. Vega Kihlström (s)
12. Per-Erik Muskos (s)
13. Bente M Åkerholm (s)
14. Elisabeth Holmgren (s)
15. Sture Larsson (s)
16. Monika Krypsjö (s)
17. Christina Snell Lumio (v)
18. Rolf Mäkitalo (v)
19. Johanna Kenttämaa (sd)
20. Tomas Vedestig (öfa)
21. Ann-Christin Tötterman Hjort (öfa)
22. Ulf Zakariasson (-)
23. Jörgen Ekersund (-)
24. Ove Emanuelsson (-)
25. Keijo Kauppi (öfa)
26. Åke Fagervall (ns)
27. Kurt Juntti (ns)
28. Ulf Hannu (c)

Summa:

Justerades sign

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
28
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