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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-20

Kommunfullmäktige

KF § 77
Enkla frågor
Tomas Mörtberg (c) frågar socialnämndens ordförande;
-

Hur fortskrider heltidsprojektet inom äldreomsorgen. Kommer den i gång 1
november.

Marianne Salometsä (-), Birgitta Emanuelsson (s) och Inga S Häggbo (s) ställer
följande frågor till kommunstyrelsens ordförande;
-

Hur många lärare arbetar i Svanstein
Hur många är behöriga
När heltidsprojektet är i hamn behöver inte Övertorneå kommun några vikarier
Hur tänker man hitta personal i framtiden om man aldrig behöver vikarier
Personal om ska rotera på flera arbetsplatser kommer leda till oro och förvirring
hos dementa
Är det en bra arbetsmiljö och kommunen en attraktiv arbetsgivare när
personalen ska rotera
Kommunstyrelsen har haft s k luftkuddar för 12 Mkr. Vad har dessa pengar
använts till ?
Är det rätt att man tvingas välja mellan ett heltidskontrakt eller få sparken, trots
att man inte vill eller kan arbeta heltid
Vad anser du om att flera ur personalstyrkan har valt att säga upp sig för att de
inte vill arbeta heltid
Är det inte stor risk att covid och andra smittsamma sjukdomar sprids när
personalen tvingas rotera
På Orjasjärvi ÅVC skall man visa upp ett kort när man för sopor. Kan man
köpa ett kort om man kommer från Finland och hur påverkar detta
sophanteringstaxan för villaägare i kommunen

Marianne Salometsä (-) frågar kommunfullmäktiges ordförande;
-

Kan kommunen bjuda in Lars Einar Engström, en av Sveriges främsta manliga
psykologer för att tala om jämställdhet

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 78
Avsiktsförklaring gällande interimistiskt samverkansavtal angående
hjälpmedelsverksamheten och visst medicinskt förbrukningsmaterial
Beslut
Övertorneå kommun antar avsiktsförklaring gällande interimistiskt samverkansavtal
angående hjälpmedelsverksamheten och visst medicinskt förbrukningsmaterial.
Ärendebeskrivning
Presidiet vid Norrbottens kommuners styrelse har beslutat att rekommendera
respektive kommun att senast 2021-09-28 besluta om att anta avsiktsförklaring
gällande interimistiskt samverkansavtal angående hjälpmedelsverksamheten och
visst medicinskt förbrukningsmaterial.
Nuvarande samverkansavtal för försörjning av hjälpmedel till personer med
funktionsnedsättning och nuvarande samverkansavtal för medicinskt
förbrukningsmaterial är uppsagda av Region Norrbotten. Samverkansavtal för
försörjning av hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning löper fram till
årsskiftet 2021/2022. Samverkansavtal för medicinskt förbrukningsmaterial löper
fram till 2021-09-28.
En avsiktsförklaring där Region Norrbotten och respektive kommun har för avsikt
att ingå det interimistiska samverkansavtalet angående hjälpmedelsverksamheten
och visst medicinskt förbrukningsmaterial är nödvändigt att besluta om för att
tillförsäkra att Region Norrbotten och länets kommuner i samverkan tillgodoser
patientsäkerheten för berörda målgrupper.
Beslutsexpediering
Norrbottens kommuner
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 79
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten - ansvarsfrihet för
direktionen avseende verksamhetsåret 2020
Beslut
Ansvarsfrihet beviljas för direktionen samt de enskilda ledamöterna i
kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM) för
verksamhetsåret 2020.
Ärendebeskrivning
Regionala kollektivtrafikmyndighet i Norrbotten har upprättat årsredovisning för
verksamhetsåret 2020. Kollektivtrafikmyndighetens medlemmar består av regionen
i Norrbottens län samt länets samtliga kommuner.
Kommunfullmäktige skall ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för direktionen i
kollektivtrafikmyndigheten. Revisorerna tillstyrker att respektive
kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma.
Anmälan av jäv
Tomas Mörtberg (c) och Roland Kemppainen (s) anmäler jäv och deltar ej i
beslutet.
Beslutsexpediering
RKM
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 80
Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar
Beslut
Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar fastställs enligt följande;
Pappers- och digitala kopior
Exempelvis digitala utskick av beslut eller protokoll.
Begäran som understiger 20 sidor är kostnadsfri. Vid begäran som överstiger
19 sidor utgår en grundavgift på 50 kronor och därutöver:
Format
Format A4
Format A3
Format A2
Format A1
Format A0

Svartvitt
5 kronor/sida
10 kronor/sida
30 kronor/sida
40 kronor/sida
60 kronor/sida

Färg
5 kronor/sida
20 kronor/sida
50 kronor/sida
60 kronor/sida
80 kronor/sida

OBS! Utöver avgift per sida tillkommer eventuellt en avgift enligt nedan.
Överföring till mobil informationsbärare
Till exempel USB 120 kronor/USB
Kopior av ljud- eller bildupptagning 120 kronor/USB
Digital bild JPG, 300 dpi 100 kronor/styck
Bearbetning av digital information
För sammanställning av information ur kommunens digitala system, till exempel
ekonomisystemet, tillkommer en särskild avgift. Varje sammanställning kostar 50
kronor per påbörjad kvart.
Reservation
Marianne Salometsä (-), Inga S Häggbo (s), Birgitta Emanuelsson (s), Siv Maaherra
(sjvp) och Yvonne Kangas (sjvp) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Enligt offentlighetsprincipen har medborgare rätt att få ta del av allmän handling
som inte omfattas av sekretess, på plats eller genom att få en kopia av
originalhandlingen. Vid utlämnande av allmän handling har kommunen rätt att ta ut
en avgift.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-09-20

Kommunfullmäktige

KF § 80 forts
Kommunens nämnder ska ta ut avgift enligt bestämmelserna i denna taxa vid
utlämnande av allmän handling
a.
b.
c.
d.

kopia av allmän handling (pappers- eller digitalt format)
kopia av ljud- och bildupptagning
bearbetning av digital information
kopia av digitala bilder

Respektive nämnd har rätt att fatta beslut om avgifter för verksamhetsspecifika
handlingar utöver ovan angivna typer av handlingar.
Avgift ska tas ut när en handling sänds till beställaren via e-post även om
handlingen vid beställning finns i digitalt format. Den begärda digitala
handlingen ska i första hand skickas via e-post, i andra hand ska handlingen skickas
med ordinarie postgång. Handlingen kan även hämtas ut via kommunhusets
reception. Avgiften kan erläggas via Swish eller mot faktura. Vid insättning via
Swish ska referens ”begäran” anges. När avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta
ersättning för portokostnad om försändelsen väger mer än 20 gram samt för
eventuell postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att förmedla den
begärda handlingen till mottagaren.
Branschorganisationer eller Statistiska Centralbyrån som förser kommunen
med information för jämförande statistik, omfattas inte av avgiftstaxan.
Berörd personal avgör i vilket format som handlingarna ska lämnas ut och
avgiften fastställs enligt nedan och tillfaller den nämnd som ombesörjer
beställningen.
Avgift för kopior av allmänna handlingar ska inte tas ut internt mellan kommunens
nämnder eller i förhållande till de kommunala bolagen eller kommunförbund i
vilket kommunen är medlem.
För kopior enligt punkterna a, b och c utgår följande avgifter:
Pappers- och digitala kopior
Exempelvis digitala utskick av beslut eller protokoll.
Begäran som understiger 20 sidor är kostnadsfri. Vid begäran som överstiger
19 sidor utgår en grundavgift på 50 kronor och därutöver:
Format
Format A4
Format A3
Justerades sign

Svartvitt
5 kronor/sida
10 kronor/sida
Utdragsbestyrkande
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Färg
5 kronor/sida
20 kronor/sida
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Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF § 80 forts
Format A2
Format A1
Format A0

30 kronor/sida
40 kronor/sida
60 kronor/sida

50 kronor/sida
60 kronor/sida
80 kronor/sida

Utöver avgift per sida tillkommer eventuellt en avgift enligt nedan.
Överföring till mobil informationsbärare
Till exempel USB 120 kronor/USB
Kopior av ljud- eller bildupptagning 120 kronor/USB
Digital bild JPG, 300 dpi 100 kronor/styck
Bearbetning av digital information
För sammanställning av information ur kommunens digitala system, till exempel
ekonomisystemet, tillkommer en särskild avgift. Varje sammanställning kostar 50
kronor per påbörjad kvart.
Förslag till beslut
Marianne Salometsä (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till avgiftstaxa
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Salometsäs förslag och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering
Samtliga förvaltningar
Ekonomienheten
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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2021-09-20

Kommunfullmäktige

KF § 81
Medborgarförslag - slopa avgiften för rivningslov
Beslut
Medborgarförslaget avslås.
Ärendebeskrivning
Föreligger inlämnat medborgarförslag om att slopa avgifterna för rivningslov. För
att snygga till Tornedalen ännu mer föreslås att avgiften slopas för gamla och
förfallna fastigheter.
Enligt kommunallagen har kommuner rätt att ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter enligt en så kallad självkostnadsprincip där avgifterna inte får vara högre
än vad som motsvarar kostnaderna för kommunen. Plan- och bygglagen, PBL, ger
kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka kostnaderna för alla
åtgärder som normalt ingår i ärenden om lov, förhandsbesked eller anmälan.
Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som
kommunfullmäktige beslutar om.
I Övertorneå kommun har fullmäktige år 2011 beslutat om bl.a. taxor för
rivningslov för hus och byggnader inom kommunen.
Mot bakgrund av att kommunen behöver ta ut avgifter för att täcka sina kostnader
och där ett slopande av avgiften för rivningslov som enda åtgärd kan antas, i
tillräcklig grad, stimulera fastighetsägare att riva förfallna hus och byggnader anser
kommunledningsförvaltningen att förslaget ska avslås.
Beslutsexpediering
Arvi Alamattila
Samhällsbyggnadsnämnden
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

KF § 82
Redovising av partistöd för 2020
Beslut
Redovisningarna läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Redovisning av partistöd för år 2020 har inlämnats av Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Övertorneå Fria Alternativ,
Sjukvårdspartiet och Sverigedemokraterna.
Partiett har ej inkommit med någon redovisning för år 2020.
Redovisning ska ske per kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30
juni året efter det att stödet lämnats.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 83
Nya motioner
Beslut
Motion nr 1 överlämnas till barn- och utbildningsnämnden för handläggning och
beslut.
Motion nr 2 överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Ärendebeskrivning
Följande motioner har inlämnats;
1. Marianne Salometsä (-) om gratis mensskydd på Övertorneå kommuns skolor,
2. Tomas Vedestig (sjvp) - driv hotellet i egen regi som ett socialt hotell
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 84
Nya medborgarförslag
Beslut
Medborgarförslag 1, 5 & 6 överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslag 2, 3, 4, 7 & 8 överlämnas till kultur- och fritidsutskottet för
handläggning och beslut.
Ärendebeskrivning
Följande nya medborgarförslag har inlämnats;
1. Kurt Juntti, flytta FTIS verksamhet från idrottsplatsen till ICA & COOP:s
parkeringsplatser
2. Mikael Krypsjö, rastplatsen i Jomotusjärvi
3. Sofi Wiippa Lahti, gratis inträde till Ekobadet
4. Lars Ylivainio, mygg- och slybekämpning
5. Kurt Juntti, kommunen påbörjar omgående lagstadgat arbete efter
Matarengivägen
6. Lars Ylivainio, gör om hotellet till äldreboende
7. Kenny Lantto, bygg en discgolfbana
8. Fredrik Ylinenpää, bygg en discgolfbana
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 85
Delgivningar
Beslut
Delgivningarna läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Aktuell befolkningsstatistik v 36
2. Länsstyrelsens protokoll från inspektion hos Överförmyndaren i Övertorneå
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 86
Besvarande av enkla frågor
Kommunfullmäktiges ordförande Tomas Vedestig (sjvp) besvarar först den av
Marianne Salometsä (-) ställda frågan, om att bjuda in en föreläsare om jämställhet
till kommunfullmäktige, att han tar med sig frågan till presidiet.
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (c) besvarar därefter på Marianne
Salometsä, Inga S Häggbo och Birgitta Emanuelssons frågor följande;
-

Svanstein skola, behöriga lärare – återkommer med svar vid nästa
kommunfullmäktige möte

-

Heltidsprojektet – det kommer att finnas vikarier och vikarier behövs, det
kommer att kosta 4-5 Mkr mer, man kommer att ha en fast arbetsplats, inget
spring mellan olika avdelningar. SKR tillsammans med Kommunal är överens
om att heltid ska vara norm och genomfört senast 2024. Den som ej vill jobba
heltid har rätt att ansöka om tjänstledigt. Det finns basala hygienrutiner,
personalen är duktig på att hantera detta, ingen smitta på äldreboendena hittills.
Mörtberg hänvisar till bemanningshandboken som tagits fram.

Mörtberg svarar på frågan om luftkuddar för 12 Mkr att det ej finns inom
kommunstyrelsens budget.
Mörtberg svarar därefter på frågan om Orjasjärvi ÅVC att alla som betalar
renhållningsavgift får ett kort som ska uppvisas vid besök. Det påverkar taxan
negativt om folk inte betalar renhållningsavgiften. Man kan inte köpa kort.
Tomas Vedestig (sjvp) svarar till sist på Mörtbergs fråga om heltidsprojektet att
förhoppningen är att det skall komma i gång 1 november 2021.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige 2021-09-20
Ledamot
1. Tomas Mörtberg (c)
Namn
2. Marianne Salometsä (-)
3. Robert Grape (c)
4. Ingemar Keisu (c)
5. Håkan Sandqvist (c)
6. Urve Kirt (c)
7. Anders Wälivaara (kd)
8. Margareta Törelid Haapaniemi (kd)
9. Roland Kemppainen (s)
10. Birgitta Emanuelsson (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Camilla Mattila (s)
13. Henry Barsk (s)
14. Elisabeth Holmgren (s)
15. Vega Kihlström (s)
16. Sture Larsson (s)
17. Christina Snell Lumio (v)
18. Siv Maaherra (sjvp)
19. Yvonne Kangas (sjvp)
20. Ulf Zakariasson (pe)
21. Ann-Cristin Tötterman Hjort (öfa)
22. Marko Kenttämaa (sd)
23. Tomas Vedestig (sjvp)

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

Summa:

23

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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