
HAPARANDA STAD 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Tid och plats Måndag 2015-06-15 kl. 10:00 Sandskär 

Beslutande Ulf Olofsson (S), Ordförande 
Bertil segerlund (C) , 1 vice ordf. 
Ida Karkianen (S) 
Sven Tornberg (C) 
Peter Waara (S) 
Anders Rönnqvist (M) 
Siv-Brit Harila (S) ers för Jan-Ola Eriksson 
Perarne Kerttu (C) 
Marlene Haara (S) 
Kurt Rosendahl (S) 
Asa Hansson (M) 
Pia Friman (S) 
Gun-Britt Liljergren (C) 
Niklas Olsson (M) 
Arne Hällefors (SD) 
Jouni Slagner (S) 
Ann-Charlotte Bucht (M) 
Tina Mykkänen (C) 
Pekka Hyötylä (V) 
Hans Öhman (S) 
Vesa Vuokila (C) 
Lars-Erik Wikberg (KD) 
Walter lnnala (S) 
Anne Sulila (C) 
Olga Svarvare (S) 
Jamakahn Rezai (S) 
Catharina Strandberg (C) 
Janne Lind (C) 
Rauni Paldanius (S) ers för Ann-Christin Ollinen 
Åke 8o1mgren (S) ers för Roger Sandlund 
Ulf Eliasson (S) ers för Nina Pörhöä 
Tryggve Kenttä (S), ers för Hannele Tavi 
Eva Eliasson (S), ers för Marita lnnala 
Harald Dahlgren (C), ers för Ingrid Löfgren-Kitti (M) 
Monica Grönberg (V) ers för Monica Perdahl Täikkö 

Övriga närvarande Magnus Eriksson ; Kaiding Advokatbyrå 
Lena Ekh 
Göran Wigren 
Pekka Hanski 
Göran Wigren 
Hans Kenttä 
Kalle Kyösti 
Sofia Rosendahl 
Tommi Slunga 
Jytte Rydiger 
Allan Fjellvind 
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HAPARANDA STAD 

Justering 

Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 
sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts 

Datum då anslaget tas 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Janne Lind (C) Marlene Haara (S) 

Del av § 76, §§ 80-81 Bertil segerlund som ordförande 

MKB 2015-06-15, § 71 

§§ 70-91 
§ 71, omedelbar justering 2015-06-15 

L---------

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kommunfullmäktige 

2015-06-15 

2015-06-15, § 71 
2015-06-17, §§ 72-91 

2015-07-07, § 71 
2015-07-09, §§ 72-91 

- M~--~-
Eine Pirilä 
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HAPARANDA STAD 

Dagordningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

§ 70 Kallelse och val av justerare samt godkännande av dagordningen 

§ 71 Barents center 

§ 72 Förslag till nytt huvudavtal för gränssamarbetet mellan Torneå och 
Haparanda 

§ 73 Komplettering av Haparanda stads miljömål 

§ 7 4 Svar på motion angående "skyltning" Resecentrum samt stan 

§ 75 Delårsrapport 201 5, Tertial1, Haparanda kommun 

§ 76 Budget- och strategiplanen 2016-2018 och revisorernas budget 2016 

§ 77 Ajournering för allmänhetens frågestund 

§ 78 Arsredovisning 2014 för Haparanda Värmeverk AB 

§ 79 Arsredovisning 20 '14 - HÖN 

§ 80 Arsredovisning HABO 2013 

§ 81 Arsredovisning HABO 2014 

§ 82 VA-taxa för Haparanda kommuns allmänna VA-anläggning 

§ 83 Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar m.m. Haparanda kommun 
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§ 84 Svar på Motion om inrättande av en heltidstjänst för landsbygdsutveckling 

§ 85 Svar på motion om utveckling av Haparanda Byaråd 

§ 86 Svar på motion angående bildande av Landsbygdsråd 

§ 87 Svar på medborgarförslag angående inomhusfotbollsarena 

§ 88 Svar på medborgarförslag - ädelfiskeparadis vid stadsviken 

§ 89 NY Motion från Peter Waara, Socialdemokraterna, avseende rutiner för 
uppföljning av kommunens miljömål 

Justerare 



HAPARANDA STAD 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Sida 4 

§ 90 NYTT Medborgarförslag angående Vård och omsorgsboende på Seskarö 

§ 91 Avsägning av uppdrag i kommunfullmäktige i Haparanda med omedelbar 
verkan 

Enligt uppdrag 

Karin Hietala/Eine Pirilä 

Justerare 



Sida 5 
HAPARANDA STAD 

KF§ 70 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Kallelse, val av justerare och godkännande av dagordningen 

Till justerare väljs Marlene Haara, S, och Janne Lind, C. 

Sven Tornberg, C, föreslår att§ 71 skall justeras omedelbart och 
kommunfullmäktige beslutar så. 

Ordföranden meddelar att under punkten 7 (§ 76), fråga om revisorernas 
budget 2016 samt punkterna 11 (§ 80) och 12 (§ 81) i dagordningen, lämnas 
ordförandeskap till 1 vice qrdförande Bertil segerlund på grund av jäv. 

Härefter godkänns dagordningen. 
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HAPARANDA STAD 

KF§ 71 

Justerare 

Barents center; Överlåtelsen 

Beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalsförslaget Bilaga. 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att 
teckna avtal med Avalanche Capita! AB i enlighet med avtalsförslaget 

Kommunfullmäktige beslutar att avtalet kompletteras med förtydligandet att 
avtal även gäller de hyresavtal som tecknats med det aktuella bolaget i 
samtliga punkter. 

Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Reservationer 
Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet med 
undantag av stycke 3 i beslutet, bilaga. 

Moderaternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet. 

Lars-Erik Wikberg (KO) reserverar sig mot beslutet. 

Arne Hällefors (SD) reserverar sig mot hela beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Magnus Ericsson, Kaiding Advokatbyrå, föredrar den utredning som gjorts 
på uppdrag av kommunen. 

Kaidings motivering till beslutsförslaget 
Kommunen har utifrån Avalanche Capitals försäljning av fastigheterna 
Haparanda_patan 1 och 2 utrett eventuella rättsliga följder av dessa 
försäljningar. Kommunen har_inte varit delaktig i eller på något sätt godkänt 
försäljningarna av fastigheterna, och_har inte heller kunna förhindra dessa, 
och anser därför inte att man brutit mot några_ upphandlingsrättsliga 
bestämmelser. Parterna har med anledning av det inträffade _fört 
diskussioner och Avalanche Capita l har förklarat sig villigt att åta sig ansvar 
för_ det fall anspråk trots allt skulle riktas mot kommunen med anledning av 
överlåtelserna. Avtalsutkast har upprättats i enlighet med bilaga1. 

Bakgrund 
Brevet från Avalanche Capitals AB har behandlats i den kommunala 
organisationen enligt följande: 
Brevet daterat 2015-01-28 inkommertill kommunen. 
Kommunfullmäktige 2015-02-23, 30, information till fullmäktige. 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09, § 34 (första Au efter att brevet 
inkommit) 
Kommunstyrelsen 2015-03-30, § 69 
Kommunfullmäktige 2015-04-13, § 55, information till fullmäktige. 
Kommunstyrelsen 2015-05-11, § 108, information från Kaiding om pågående 
arbete. 
Kommunstyrelsen 2015-06-08, § 132, Utkast till överenskommelse från 
Kaiding. 

Kommunen har anlitat extern expertis från Kaiding, Magnus Ericsson för 
utredning och förslag till beslut. Kaiding har samarbetat med Advokatfirma 
Lindahl, Hugo Norlen. 
Kaiding har efter diskussioner och klarläggande från Avalanche Capita l AB 
färdigställt förslag till beslut, motivering till beslut samt utkast till avtal. 

Efter Magnus Ericssons genomgång ställs frågor av ledamöterna Segerlund 
(C), Tornberg (C), Kerttu (C), Waara (S), Bucht (M), Rönnqvist (M), Hansson 
(M), Wikberg (KO), Hällefors (KO). 

Frågestunden avslutas. 

Ajournering för lunch. 

Mötet återupptas. 

Upprop. 

Politisk behandling. 

Sven Tornberg (C), som yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag i första 
hand samt i andra hand att om yrkande ej bifalls, yrkas på att den föreslagna 
överenskommelsen kompletteras så att det förtydligas att 
överenskommelsen även gäller de hyresavtal som tecknats med det aktuella 
bolaget i samtliga punkter, 
samt att punkten justeras. (bilaga). 

Anders Rönnqvist (M), yrkar att kommunen inte tecknar föreliggande 
avtalsförslag utan bör istället göra upp med motparten Avalanche Capita! AB 
om att avbryta upphandlingen och eventuellt göra om 
upphandlingsprocessen. (bilaga) 

Lars-Erik Wikberg (KO) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 



S ida 8 
HAPARANDA STAD 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Pekka Hyötylä (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Arne Hällefors yrkar avslag på hela beslutet. 

Marlene Haara yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Perarne Kerttu (C) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Peter Waara (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgången 

Ordföranden finner att det finns tre förslag: 

A Kommunstyrelsens förslag 

B Centerpartiets förslag 

C Moderaternas förslag. 

Ordföranden frågar om vilka som röstar JA på kommunstyrelsens förslag , 
därefter om vilka som röstar JA på Centerpartiets förslag samt sist om vilka 
som röstar JA på Moderaternas förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Därefter ställer ordföranden Centerpartiets och Moderaternas förslag mot . 
varandra och finner att Centerpartiets förslag är motförslag till 
huvudförslaget 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens 
förslag har vunnit. 

Votering begärs av Sven Tornberg (C) och genomförs. 

De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som bifaller 
Centerpartiets förslag röstar NEJ: 

Efter voteringen finner ordföranden att kommunstyrelsens förslag har vunnit 
med rösterna 19-16. 

De som röstar JA är ledamöterna Karkiainen, Waara, Harila, Haara, 
Rosendahl, Friman, Paldanius, Bolmgren, Eliasson Ulf, Slagner, Kenttä, 
Hyötylä, Öhman, Eliasson Eva, lnnala, Svarvare, Rezai, Grönberg och 
Olofsson. 

De som röstar NEJ är ledamöterna Tornberg, Rönnqvist, Kerttu, Hansson, 
Lind, Liljergren, Olsson, Hällefors, Bucht, Mykkänen, Vuokila, Wikberg, 
Dahlgren, Sulila, Strandberg och Segerlund. 
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HAPARANDA STAD 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen kan bifalla Centerpartiets 
tilläggsyrkande till antagande av huvudförslaget enligt följande: 

Att den föreslagna överenskommelsen kompletteras så att det förtydligas att 
överenskommelsen även gäller de hyresavtal som tecknats med det aktuella 
bolaget i samtliga punkter. 

Peter Waara yrkar bifall till Centerpartiets yrkande. 

Kommunfullmäktige beslutar anta Centerpartiets tilläggsyrkande. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att godkänna avtalsförslaget 
Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande 
att teckna avtal med Avalanche Capital AB i enlighet med avtalsförslaget 
Att kommunfullmäktige beslutar avtalet kompletteras med förtydligandet att 
avtal även gäller de hyresavtal som tecknat$ med det aktuella bolaget i 
samtliga punkter. 
Att Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
KS 2011/507 
Protokoll KS § 132, 2015-06-08 

Beslutsexpediering 
Avalanche Capital 
Göran Wigren 
Magnus Ericsson, Kaiding Advokatbyrå 
PeterWaara 
Lena Ekh 
Nadja Lukin 
Hans Kenttä 
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HAPARANDA STAD 

KF§ 72 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Förslag till nytt huvudavtal för gränssamarbetet mellan Torneå och 
Ha paranda 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avtalsförslaget och teckna avtal om 
gränssamarbete med Torneå. 

Ärendebeskrivning 

Lena Ekh föredrar. 
Ar 2000 träffades ett huvudavtal om gränssamarbetet mellan Torneå stad 
och Haparanda kommun (Torneå KF 20.6.2000 §58, Haparanda KF 
18.6.2000 § 61 ). Tjänstemän från Haparanda och Torneå har bearbetat en 
ny version av huvudavtalet som ska ersätta huvudavtalet från år 2000 . . 
Provincia Bothniensis regering har godkänt avtalet i sitt möte den 5 ma) 
2015. 
Avtalet har presenterats vid Torneå stads och Haparanda kommuns 
gemensamma kommunstyrelsemöte den 25 maj 2015. De viktigaste 
förändringarna avser en ny modell för styrning och ledning samt 
organisatoriska förändringar. Enligt förslaget ersättas Provinsens 
beredningsgrupp med ledningsgruppen; en tjänstemannagrupp som leds 
gemensamt av kommunchef (Haparanda) och utvecklingschef (Torneå). Det 
nya avtalet innehåller även bestämmelser om hur enskilda avtal mellan 
städerna beslutas. l avtalet beskrivs det också tydligare vilka regler som 
gäller för uppsägning av avtalet. Giltighetstiden för huvudavtalet gäller 
tillsvidare. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att anta avtalsförslaget och teckna avtal om 
gränssamarbete med Torneå. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/233 
Protokoll KS § § 131 , 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 103, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
Petri Suopanki 
Lena Ekh 

l ~ 



Sida 11 
HAPARANDA STAD 

KF§ 73 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Komplettering av Haparanda stads miljömål 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta ett ?:e miljömål, Giftfri miljö, för 
Haparanda stad, tillsammans med indikatorerna: 
- att bevaka de prover på kvicksilverhalt i fisk i havet och i sjöar som 
rapporteras till kommunen. Provtagning sker cirka vart 5:e år av 
Länsstyrelsen och Vattenråden 
-att bevaka de prover av krom i mossa. Provtagning sker cirka vart 5:e år av 
Naturvårdsverket 
-att bevaka halterna av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och 
zink i slam från Bottenvikens Reningsverk. Provtagning sker cirka 1 gång i 
månaden som en del av bolagets egenkontroll 

Ärendebeskrivning 
Pekka Hanski föredrar. 
Målet Giftfri miljö lyder enligt följande: Haparanda stad har som mål att 
förekomsten av ämnen i "miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
inte ska hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors 
hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 
ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Frågor ställs av ledamöterna Karkiainen (S) och Hansson (M). 

Förslag till beslut 
Att Kommunfullmäktige beslutar att anta ett ?:e miljömål, Giftfri miljö, för 
Haparanda stad, tillsammans med indikatorerna: 
- att bevaka de prover på kvicksilverhalt i fisk i havet och i sjöar som 
rapporteras till kommunen . Provtagning sker cirka vart 5:e år av 
Länsstyrelsen och Vattenråden 
- att bevaka de prover av krom i mossa. Provtagning sker cirka vart 5:e år av 
Naturvårdsverket 
-att bevaka halterna av bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och 
zink i slam från Bottenvikens Reningsverk. Provtagning sker cirka 1 gång i 
månaden som en del av bolagets egenkontrolL 
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Justerare 

Beslutsunderlag 
KS 2015/167 
Protokoll KsAu § 160, 2013-08-26 
Protokoll KsAu § 78, 2015-04-27 
Protokoll KS § 121 , 2015-05-11 

Beslutsexpediering 
SBN 
Pekka Hanski 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 
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HAPARANDA STAD 

KF§ 74 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Svar på motion angående "skyltning" Resecentrum samt stan 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

anta motionssvaret som sitt eget 

uppdra kommunledningsförvaltningen att utföra planerade åtgärder i 
samråd med barn- och ungdomsförvaltningen i enlighet med pågående 
projekt, 

därmed anse motionen besv<;uad. 

Ärendebeskrivning 
Göran Wigren föredrar. 
Motionen föreslår en bättre skyltning och bättre gång- och cykelförbindelser 
mellan gamla stan och resecentrum/handelsområdet På Gränsen. 
Ur motionen: 
- tydligare skyltning, stolpe likt den vid gamla tullen , både på resecentrum 
men även inne i stan på torget 
- säkra , markerade övergångsställen på flera platser mellan gamla stan och 
handelsom rådet 
- informationstavlor inne i stan 
- skyltningen bör även vara på andra språk 
Förslagsställaren pekar på ett verkligt behov och frågan har 
beröringspunkter med flera pågående projekt och investeringar: 
- inom projektet Gamla stan föreslås att skyltningen för gående och cyklister 
förbättras med skyltar för olika målpunkter, information etc. utplaceras i den 
gamla stadskärnan 
- skyltarna utförs i samma stil och skala som vägvisarskylten vid gamla tullen 
- skyltarna förses med logotyper som visar sevärdheter etc. för att täcka 
internationella resenärers behov 
- staden fortsätter arbeta för en gång- och cykelsport mellan COOP och 
IKEA 
- i samband med att Barents Center byggs färdigställs ett förhöjt 
övergångsställe mellan resecentrum och På Gränsen området 
- befintliga stråk mellan staden och de nya områdena bör ses över och 
förbättras. 
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Justerare 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

anta motionssvaret som sitt eget 

uppdra kommunledningsförvaltningen att utföra planerade åtgärder i 
samråd med barn- och ungdomsförvaltningen i enlighet med pågående 
projekt, 

- därmed anse motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/152 
Protokoll KS § 140a, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 97, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
Ann-Charlotte Bucht 
Göran Wigren 
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HAPARANDA STAD 

KF§ 75 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Delårsrapport 2015, Tertial 1, Ha paranda kommun 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Hans Kenttä föredrar delårsrapporten, tertial 1. 
Delårsrapporten har upprättas utifrån kommunens räkenskap per 30 april 
2015. Men ledning av uppgifter från kommunens förvaltning har 
räkenskaperna kompletterats med periodiseringsposter. l delårsbokslutet 
redovisas resultatet även för motsvarande period föregående år samt en 
prognos för hela 2015. Haparanda kommun prognostiserarett resultat för 
2015 på +26, 1 mkr, vilket motsvarar 4,6% av skatter och statsbidrag. 
Budgetavvikelse för resultatet uppgår till +0,8 mkr. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/230 
Protokoll KS § 133, 2015-06-15 
Protokoll KsAu § 93a, 2015-06.:01 

Beslutsexpediering 
Hans Kenttä 
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HAPARANDA STAD 

KF§ 76 

Justerare 

~· 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Budget- och strategiplanen 2016-2018 och revisorernas budget 2016 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Budget- och strategiplanen 2016-2018 
med tillägget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om ändring av 
s~cialnämndens ram för driften med + 3 miljoner kronor. 1,5 miljoner kronor 
till demensboende samt 1,5 miljoner kronor till socialpsykiatrin . 

Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats. 

Reservationer 

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot eget förslag. 

Moderaterna fullmäktigegrupp reserverar sig mot eget förslag. 

Lars-Erik Wikberg(KD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichefen Hans Kenttä föredrar. 

Budget- och strategiplan 2016-2018 genomgås. Bilaga 

l den politiska diskussionen deltar ledamöterna Waara (S), Tornberg (C), 
Rönnqvist (M), Hyötylä (V), Haara (S), Kerttu (C), segerlund (C) , Wikberg 
(KO), Karkiainen (S) och Lind (C). 

Peter Waara (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sven Tornberg (C), yrkar bifall till Centerpartiets förslag. Bilaga. 

Ander Rönnqvist yrkar bifall till Moderaternas förslag. Bilaga. 

Pekka Hyötylä (V) yrkar och Marlene Haara (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Perarne Kerttu (C) och Bertil segerlund (C) yrkar bifall till Centerpartiets 
förslag . 

Lars-Erik Wikberg reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag. 

Ajournering. 

Mötet återupptas. Upprop. 
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Justerare 

Beslutsgången 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige bifaller oförändrad skattesats och 
finner frågan med JA besvarad. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2016-2018. 

Ordföranden finner att det finns 3 förslag : 

1. Huvudförslaget eller kommunstyrelsens förslag 

2. Centerpartiets förslag 

3. Moderaternas förslag 

Ordföranden ställer Centerpartiets och Moderaternas förslag mot varandra 
och finner att Centerpartiets förslag har vunnit. 

Ordföranden sätter kommunstyrelsens förslag och Centerpartiets förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 
förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 
förslag till driftbudget 2016-2018. 

Ordföranden finner att det finns 3 förslag : 

4. Huvudförslaget eller kommunstyrelsens förslag 

5. Centerpartiets förslag 

6. Moderaternas förslag 

Ordföranden ställer Centerpartiets och Moderaternas förslag mot varandra 
och finner att Centerpartiets förslag har vunnit. 

Ordföranden sätter kommunstyrelsens förslag och Centerpartiets förslag mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige har bifallit kommunstyrelsens 
förslag. 

Votering begärs av Sven Tornberg (C) och genomförs. 

De som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som bifaller 
Centerpartiets förslag röstar NEJ: 

Efter voteringen finner ordföranden att kommunstyrelsens förslag har vunnit 
med rösterna 20-15. 

/A 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

De som röstar JA är ledamöterna Karkiainen, Waara, Harila, Haara, 
Rosendahl, Friman, Paldanius, Bolmgren, Hällefors, Eliasson Ulf, Slagner, 
Kenttä, Hyötylä, Öhman, Eliasson Eva, lnnala, Svarvare, Rezai, Grönberg 
och Olofsson. 

De som röstar NEJ är ledamöterna Tornberg, Rönnqvist, Kerttu, Hansson, 
Lind, Liljergren, Olsson, Bucht, Mykkänen, Vuokila, Wikberg, Dahlgren, 
Sulila, Strandberg och Segerlund . 

Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag har vunnit. 

Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot eget förslag. 

Moderaterna fullmäktigegrupp reserverar sig mot eget förslag . 

Lars-Erik Wikberg(KD) reserverar sig mot beslutet. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att anta Budget- och strategiplanen 2016-
2018 med tillägget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om ändring 
av socialnämndens ram för driften med + 3 miljoner kronor. 1,5 miljoner 
kronor till demensboende samt 1,5 miljoner kronor till socialpsykiatrin. 

Kommunfullmäktige beslutar om oförändrad skattesats. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/80 
Protokoll KS § 134, 2015-06-15 
Protokoll KsAu § 93b, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
Hans Kenttä 
Lena Ekh 

·-JA l . 
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KF§ 77 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Ajournering för allmänhetens frågestund 

Punkten utgår. 

S ida 19 
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KF§ 78 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Arsredovisning 2014 för Haparanda Värmeverk AB 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ta del av Haparanda Värmeverk AB:s 
årsredovisning och revisionsberättelse och att lägga den med godkännande 
till handlingarna. 

Ledamöterna Rönnqvist, Rosendahl och Kerttu deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Haparanda Värmeverk AB:s årsredovisning 2014 genomgås. 

l 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att ta del av Haparanda Värmeverk AB:s 
årsredovisning och revisionsberättelse och att lägga den med godkännande 
till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

KS 2015/224 
Protokoll KS § 135, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 92. 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
Haparanda Värmeverk AB 
Hans Kenttä 
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KF§ 79 

Justerare 

~ 

Arsredovisning 2014- HÖN 

Beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Kommunfullmäktige tar del av Högskoleförbundet östra Norrbottens 
årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 och beslutar att bevilja 
ansvarsfrihet samt att lägga årsredovisningen med godkännande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Högskoleförbundet östra Norrbottens årsredovisning och revisionsberättelse 
för år 2014 genomgås. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige tar del av Högskoleårsredovisning och 
revisionsberättelse för 2014 och beslutar att bevilja ansvarsfrihet samt att 
lägga årsredovisningen med godkännande till handlingarna. 1 

Beslutsunderlag 
KS 2015/197 
Protokoll KS § 136, 2015-06-08 

Bes l utsexped ieri ng 
Lena Antti , HÖN 
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KF§ 80 

Justerare 

Arsredovisning HABO 2013 

Beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa stiftelsen Haparandabostäders 
årsredovisning 2013 samt att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 
2013 års förvaltning . 

Ordförande Ulf Olofsson anmäler jäv och lämnar ordförandeskapet till förste 
vice ordförande Be~il Segerlund. 

Ledamöterna Tornberg, Rosendahl och Haara deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Ann-Charlotte Bucht, Asa Hansson och Niklas Olsson, Moderaterna, 
reserverar sig mot eget förslag. Bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kalle Kyösti föredrar årsredovisningen och revisionsberättelsen för HABO 
2013. 

Niklas Olsson (M), yrkar att föreliggande årsredovisningar för HABO 
avseende räkenskapsåren 2013 och 2014 inte ska god kännas innan de 
kompletterats. 

Peter Waara (S) yrkar att årsredovisningen och revisionsberättelsen 2013 
skall fastställas. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om årsredovisningen skall 
godkännas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen . 

Niklas Olsson, Ann-Charlotte Bucht och Asa Hansson, Moderaterna, 
reserverar sig. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa stiftelsen Haparandabostäders 
årsredovisning 2013 samt att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 
2013 års förvaltning. 

Beslutsunderlag 
KS 2014/239 
Protokoll KF§ 62, 2015-04-13 



HAPARANDA STAD 

Justerare 

Beslutsexpediering 
HABO 
Kalle Kyösti 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Sida 23 



Sida 24 
HAPARANDA STAD 

KF§ 81 

Justerare 

Arsredovisning HABO 2014 

Beslut: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa stiftelsen Haparandabostäders 
årsredovisning 2014 samt att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 
2014 års förvaltning. 

Ordförande Ulf Olofsson anmäler jäv och lämnar ordförandeskapet till förste 
vice ordförande Bertil Segerlund . 

Ledamöterna Rosendahl och Haara deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Ann-Charlotte Bucht, Asa Hansson och Niklas Olsson, Moderaterna, 
reserverar sig mot eget förslag . Bilaga. 

Ärendebeskrivning 

Kalle Kyösti föredrar årsredovisningen och revisionsberättelsen för HABO 
2014. 

Niklas Olsson (M) , yrkar att föreliggande årsredovisningar för HABO 
avseende räkenskapsåren 2013 och 2014 inte ska godkännas innan de 
kompletterats. 

Peter Waara (S) yrkar att årsredovisningen och revisionsberättelsen 2014 
skall fastställas. 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om årsredovisningen skall 
godkännas eller avslås och finner att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

Niklas Olsson , Ann-Charlotte Bucht och Asa Hansson, Moderaterna, 
reserverar sig . 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att fastställa stiftelsen Haparandabostäders 
årsredovisning 2014 samt att bevilja stiftelsens styrelse ansvarsfrihet för 
2014 års förvaltning . 

Beslutsunderlag 
KS 2015/102 
Protokoll KF § 61, 2015-04-13 

l '!A 
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Justerare 

Beslutsexpediering 
HABO 
Kalle Kyösti 

l ')A 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 
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KF§ 82 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

VA-taxa för Haparanda kommuns allmänna VA-anläggning 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att ändra befintlig VA-taxa och beslutar om en 
höjning med 5 % på fasta avgifter och med 1 O % på den rörliga delen av 
vattenavgifter. 

Ärendebeskrivning 
Sofia Rosendahl föredrar. 
VA-taxan fastställdes av Kommunfullmäktige 2013-10-28 utan mängd avgift. 
laxekonstruktionen som fastställdes av Kommunfullmäktige 2013-10-28 och 
började gälla 2014-01 -01. Paragraf 5 ändras till att VA-taxans indexreglering 
baseras på ledningsentreprenad index med basår 2011 januari och grundtal 
100. Indexregleringen börjar gälla från och med 1 juli 2015. 
VA-kollektivet skall vara självfinansierat och har idag ca 85 % 
kostnadstäckningsgrad, resterande är skattefinansierat l samband med den 
investeringstakt som förväntas krävs en ökning av mängdavgifterna i VA
taxa, för att kunna bära de kapitalkostnader som tillkommer. Ytterligare krav 
som ex komponentavskrivning, ändringar i lagstiftningen mm medför även 
en ökad kostnad för VA-kollektivet. Taxehöjningen på 5% innebär ca 
980 000 kr mer intäkter baserat på föregående års intäkt på 19 650 000 kr. 
Ökningen börjar gälla från och med 1 juli 2015. 
Exempel: 5% höjning för vanligaste abonnemanget, VA-permanent, blir från 
nuvarande 1 635 kr till1 716,25 kr. Den rörliga avgiften med 1 O% höjning 
för VA-småhus blir från 21,70 kr/m3 till 23,90 kr/m3. 

Frågor ställs av ledamöterna Olsson, Haara och Hällefors. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att ändra befintlig VA-taxa och beslutar om 
en höjning med 5 % på fasta avgifter och med 1 O % på den rörliga delen av 
vattenavgifter. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/207 
Protokoll KS § 141, 2015-06-08 
Protokoll KS § 90, 2015-06-01 

Bes l utsexped ieri ng 
Sofia Rosendahl 
Hans Kenttä 
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KF§ 83 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar m.m. Haparanda 
kommun 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att anta avgiftstaxa för kopior av allmänna 
handlingar. Bilaga. 

Ärendebeskrivning 
Tommi Slunga föredrar. 
l våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna 
handlingar avgiftsfritt. Önskas däremot att få en kopia eller avskrift av en 
handling bör en avgift tas för att täcka kostnader som uppstår. 

Frågor ställs av ledamöterna Haara, Hällefors, Eva Eliasson och Hansson. 

Peter Waara yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag . 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att anta avgiftstaxa för kopior av allmänna 
handlingar. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/206 
Protokoll KS § 142, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 91, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
T om mi Slunga 
Biblioteket 
Lena Ekh 

l ir 
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KF§ 84 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Svar på Motion om inrättande av en heltidstjänst för 
landsbygdsutveckling 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att med kulturchefens svar anse motionen 
besvarad och arbeta för verkställighet av den samma. Kommunfullmäktige 
beslutar att man i kommande organisationsöversyn tar med en kombinerad 
heltidstjänst avseende landsbygdsutvecklare/EU-samordnare som ska lyda 
under tillväxtenheten . 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen Lena Ekh föredrar. 
Vänsterpartiet yrkar om inrättande av en heltidstjänst för 
landsbygdsutveckling . 
Haparanda kommun har idag ingen anställd landsbygdsutvecklare. Senast 
anställda landsbygdsutvecklare gick i pension 2009. Landsbygdsfrågorna 
har sedan dess hanterats som ett sidcuppdrag hos olika tjänstemän och 
sedan 2014 har uppdraget legat på kulturenheten och BUN. 
Nuläge landsbygdsutveckling idag. 
l Haparanda har landsbygdsuppdraget till största del handlat om att 
samordna byalagen i olika mötesforum. När tjänstemän av olika anledningar 
inte haft tid att arrangera möten med byarna har även denna service 
försvunnit. 2012 prövade man istället med att ge byarna i uppdrag att 
samordna mötena själva genom en ambulerande ansvarsfördelning där 
ansvarig by fick ett arvode om 30 000 kr får att samordna byaöverskridande 
möten fyra gånger per år. Detta upplägg har fungerat dåligt, få möten har 
arrangerats då mötena har behov av ett samspel med kommunen. Det har 
också medfört att kommunen har dålig koll på landsbygdens behov då ingen 
hämtat in information om åtgärdsbehov de senaste åren. 
Under mars och april månad 2015 har kulturenheten besökt sju byar för att 
inhämta information om byarnas nuläge. En rapport håller på att 
sammanställas där samtliga åtgärdsbehov redovisas . Nedan kommer en 
summering av denna rapport. Summeringen ger en bra bild av direkta behov 
men behöver kompletteras med en visionsbild . Vad är det vi vill att vår 
landsbygd ska vara sett ur ett invånarperspektiv och besöksperspektiv. 
Utan att försköna bilden står det klart att kommunen inte satsat särdeles 
mycket på landsbygden de senaste åren. Vi kan se det genom ett 
undermåligt underhåll av infrastruktur men också genom beslut. Eller som en 
av deltagama uttryckte det "Allt in till stan är en investering medan allt ut till 
byarna är en kostnad". Det kan t ex gestalta sig genom att ordna gratis 
bussar för pensionärer i stan men inte för pensionärer på landsbygden. 
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Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Byarna begär inte mycket och anspråken är blygsamma. Man önskar 
fungerande belysning, trygga vägar för barnen, fungerande lekplatser, en 
busstur så att man kan ta sig till stan och handla, ett pistat skidspår, 
internetuppkoppling på byagårdarna osv. Man begär heller inte att allt ska 
fixas av kommunen. Samtliga byar har visat god vilja genom att bland annat 
ta på sig ansvar att sammanställa kartor över belysnings- eller röj behov. På 
Seskarö och mellan Mattila och Kukkola har byaföreningarna redan tagit 
fram röjningsplaner som verkställs under försommaren . l Säivis är man på 
gång med samma arbete. Det man efterfrågar är en samordningspart från 
kommunen som backar upp med extra resurser, sammankallar till möten 
osv, resten av jobbet sköter man själva. 
Ovan delaktighet är en dröm sett ur ett civilsamhällesperspektiv. Kan vi som 
kommun samordna arbetsinsatser tillsammans med byarna vinner vi både 
tid och resurser. Men det är också viktigt att klargöra vilket ansvar 
Haparanda kommun har i relation till byarnas egna insatser. Vilken service
och tjänstenivå gäller för byarna och dess invånare? 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att med kulturchefens svar anse motionen 
besvarad och arbeta för verkställighet av den samma. 
Att kommunfullmäktige beslutar att man i kommande organisationsöversyn 
tar med en kombinerad heltidstjänst avseende landsbygdsutvecklare/E U
samordnare som ska lyda under tillväxtenheten. 

Beslutsunderlag 
KS 2015/85 
Protokoll KS § 112,2015-05-11 

Beslutsexpediering 
Monica Perdahl Täikkö, Vänsterpartiet 
Lena Ekh 
Jytte Rydiger 
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KF§ 85 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Svar på motion om utveckling av Haparanda Byaråd 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
- att bifalla inrättande av landsbygdsråd och att frågan hanteras inom ramen 
för motionen om tillsättning av en landsbygdsutvecklare 
- att bifalla återförande av landsbygdsmedlen om 177 000 kr och 68 000 kr 
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen samt att denna fråga 
hanteras inom ramen för landsbygdsutvecklartjänsten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen Lena Ekh föredrar. 
Centerpartiet och Vänsterpartiet har oberoende av varandra lämnat in 
motioner där man önskar inrätta/återinrätta ett landsbygdsråd som ska 
fungera på ett liknande sätt som till exempel det kommunala pensionsrådet l 
rådet ska det finnas ett politiskt deltagande, en ordförande och sekreterare, 
rådet ska administreras av en tjänsteman och ledamöterna ska ha möjlighet 
till arvode. 
Rådets roll är att lämna remisser, besluta om landsbygdsbudgeten om 177 
OOOkr med mera. l samband med yrkandet önskar vänsterpartiet även att 
landsbygdsmedlen om 177 000 kr och 68 000 kr (hemsändsbidraget) 
förflyttas tillbaka till kommunstyrelsen från barn- och ungdomsnämnden. 
Ovan nämnda motioner hänger nära samman med en tidigare motion som 
lämnats in från Vänsterpartiet där Vänsterpartiet yrkar på att 
kommunfullmäktige borde inrätta en landsbygdsutvecklartjänst 
Kommunstyrelsen ställde sig positivt till föreslaget vid möte 2015-05-11 och 
yrkade på bifall. 
Då uppdraget för landsbygdsutveckling idag ligger inrymd i en annan tjänst 
utan egentligt uppdrag ser undertecknad ingen möjlighet att även axla 
uppdraget att koordinera ett landsbygdsråd. Ovan motioner från 
Centerpartiet och Vänsterpartiet bör hanteras inom ramen för motionen om 
anställning av landsbygdsutvecklare då koordinering av ett eventuellt 
landsbygdråd torde ligga inom en sådan tjänst. 

Förslag till beslut 
Att Kommunfullmäktige beslutar: 
- att bifalla inrättande av landsbygdsråd och att frågan hanteras inom ramen 
för motionen om tillsättning av en landsbygdsutvecklare 
- att bifalla återförande av landsbygdsmedlen om 177 000 kr och 68 000 kr 
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen samt att denna fråga 
hanteras inom ramen för landsbygdsutvecklartjänsten. 



HAPARANDA STAD 

Justerare 

Beslutsunderlag 
KS 2015/86 
Protokoll KS § 146, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 105, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Monica Perdahl Täikkö, Vänsterpartiet 
Lena Ekh 
Jytte Rydiger 
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KF§ 86 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Svar på motion angående bildande av Landsbygdsråd 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar: 
- att bifalla inrättande av landsbygdsråd och att frågan hanteras inom ramen 
för motionen om tillsättning av en landsbygdsutvecklare 
- att bifalla återförande av landsbygdsmedlen om 177 000 kr och 68 000 kr 
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen samt att denna fråga 
hanteras inom ramen för landsbygdsutvecklartjänsten. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen Lena Ekh föredrar. 
Centerpartiet och Vänsterpartiet har oberoende av varandra lämnat in 
motioner där man önskar inrätta/återinrätta ett landsbygdsråd som ska 
fungera på ett liknande sätt som till exempel det kommunala pensionsrådet l 
rådet ska det finnas ett politiskt deltagande, en ordförande och sekreterare, 
rådet ska administreras av en tjänsteman och ledamöterna ska ha möjlighet 
till arvode. 
Rådets roll är att lämna remisser, besluta om landsbygdsbudgeten om 177 
OOOkr med mera. l samband med yrkandet önskar vänsterpartiet även att 
landsbygdsmedlen om 177 000 kr och 68 000 kr (hemsändsbidraget) 
förflyttas tillbaka till kommunstyrelsen från barn- och ungdomsnämnden. 
Ovan nämnda motioner hänger nära samman med en tidigare motion som 
lämnats in från Vänsterpartiet där Vänsterpartiet yrkar på att 
kommunfullmäktige borde inrätta en landsbygdsutvecklartjänst 
Kommunstyrelsen ställde sig positivt till föreslaget vid möte 2015-05-11 och 
yrkade på bifall. 
Då uppdraget för landsbygdsutveckling idag ligger inrymd i en annan tjänst 
utan egentligt uppdrag ser undertecknad ingen möjlighet att även axla 
uppdraget att koordinera ett landsbygdsråd. Ovan motioner från 
Centerpartiet och Vänsterpartiet bör hanteras inom ramen för motionen om 
anställning av landsbygdsutvecklare då koordinering av ett eventuellt 
landsbygdråd torde ligga inom en sådan tjänst. 

Förslag till beslut 
Att Kommunfullmäktige beslutar: 
- att bifalla inrättande av landsbygdsråd och att frågan hanteras inom ramen 
för motionen om tillsättning av en landsbygdsutvecklare 
- att bifalla återförande av landsbygdsmedlen om 177 000 kr och 68 000 kr 
från barn- och ungdomsnämnden till kommunstyrelsen samt att denna fråga 
hanteras inom ramen för landsbygdsutvecklartjänsten. 



HAPARANDA STAD 

Justerare 

Beslutsunderlag 
KS 2015/67 
Protokoll KS § 147, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 106, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
Gun-Britt Liljergren , Centerpartiet 
Lena Ekh 
Jytte Rydiger 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 
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KF§ 87 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunfullmäktige 
2015-06-15 

Svar på medborgarförslag angående inomhusfotbollsarena 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med 
tjänstemannayttrandet och anse därmed medborgarförslaget besvarad . 

Ärendebeskrivning 
Emilia Salmi har i ett medborgarförslag föreslagit att Haparanda stad ordnar 
en inomhushall för fotboll. 
Allan Fjellvind har lämnat följande svar: 
Idag har vi i Haparanda och Torneå ett antal inomhushallar i vilka fotboll kan 
bedrivas vintertid. Den bästa hallen att tillgå är Lappiahalli, en konstgräsplan 
med måtten 40 x 60 meter. Sedan lång tid tillbaka försöker vi med Torneå att 
komplettera varandra vad gäller anläggningar för idrott. Både Torneå och 
Haparanda är relativt små orter och har svårt att var för sig kunna erbjuda ett 
stort utbud av olika arenor/hallar för idrott. Av den anledningen försöker vi att 
inte bygga eller skapa liknande anläggningar utan istället tillsammans 
diskutera vad som ytterligare skulle behövas. Vad gäller inomhushall för 
fotboll så finns en i Torneå och den fyller det behov vi har idag i vårt område. 
Ser därför inget skäl eller motiv till att skapa ytterligare en inomhushall för 
fotboll. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget i enlighet med 
tjänstemannayttrandet och anse därmed medborgarförslaget besvarad . 

Beslutsunderlag 
KS 2014/448 
Protokoll KS § 148, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 107, 2015-06-01 

Beslutsexpediering 
Emilia Salmi 
Allan Fjellvind 
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Svar på medborgarförslag - ädelfiskeparadis vid stadsviken 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om inplantering av 
ädelfisk i stadsviken tas i beaktande när ställning tas till hela stadsvikens 
utveckling och användning och därmed anse medborgarförslaget besvarad . 

Ärendebeskrivning 
Rolf H Pelli och Olof Järvi har i ett medborgarförslag föreslagit att ädelfisk 
inplanteras i Stadsviken. stadsviken kunde då under såväl vinter som 
sommar nyttjas av fiskeintresserade . 
Allan Fjellvind har lämnat följande svar: 
stadsviken är ett område som under en längre tid varit föremål för 
diskussioner om hur den bäst skall kunna nyttjas. Att göra stadsviken till en 
fiskesjö är ett av många förslag som inkommit. Medborgarförslaget är 
intressant men bör prövas i samband med när ett större grepp tas om hur 
stadsviken skall nyttjas. 

Förslag till beslut 
Att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget om inplantering av 
ädelfisk i stadsviken tas i beaktande när ställning tas till hela stadsvikens 
utveckling och användning och därmed anse medborgarförslaget besvarad . 

Beslutsunderlag 
KS 2015/2 
Protokoll KS § 149, 2015-06-08 
Protokoll KsAu § 108, 2015-06-01 

Bes l utsexped ieri ng 
Rolf H Pelli 
Olof Järvi 
Allan Fjellvind 
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NY Motion från Peter Waara, Socialdemokraterna, avseende rutiner för 
uppföljning av kommunens miljömål 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att skicka motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 

Ärendebeskrivning 
Peter Waara (S) har lämnat följande motion : 
"Haparanda stad har hitintills antagit sex miljömål och det sjunde väntas KF · 
anta vid sitt junisammanträde 2015. 
Jag yrkar att kommunfullmäktige beslutar 
att ge i uppdrag åt berörda förvaltningar att arbeta fram rutiner för uppföljning 
av antagna miljömål 
att redovisning/uppföljning samt åtgärdsplaner/verksamhet för att efterleva 
dessa miljömål redovisas minst en gång per år för Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige" . 

Beslutsunderlag 
KS 2015/211 

Beslutsexpediering 
KS 
Cecilia Waara 
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NYTT Medborgarförslag angående Vård och omsorgsboende på 
Seskarö 

Beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att skicka medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Roland Harr har den 15 april 2015 lämnat in följande medborgarförslag: 
"Beträffande er hemsida: Omsorg och hjälp,Texten lyder: Omsorg och hjälp i 
Haparanda. 
En av kommunens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor i 
Haparanda stad får den hjälp de behöver. 
Förslag 
Texten bör lyda: Omsorg och hjälp inom Haparanda kommun. En av 
kommunens viktigaste uppgifter är att se till att alla som bor inom Haparanda 
kommun får den hjälp de behöver. 
Beträffande Vård och omsorgsboende på Seskarö. 
Fakta: Haparanda centralort har ungefär halva kommunens invånare och ca 
150 platser på vård och omsorgsboenden. 
Resten av befolkningen inom Haparanda kommun har lokalt inga vård och 
omsorgsplatser och hänvisas till Haparanda centralort och deras vård och 
omsorgsplatser. 
Det är ett ytterst fåtal på Seskarö som går med på en sådan flyttning . steget 
att flytta till Haparanda centralort är för långt, svårt och smärtsamt. 
- Man tappar hela sitt umgänge 
- Riskerar att inte förstå eller förstås 
Konsekvenserna ser jag inte lämpliga att nämna i offentlig handling. 

Förslag: Vid en utbyggnad av vård- och omsorgsplatser inom Haparanda 
kommun utförs ett vård- och omsorgsboende, typ Sang is, för 8-9 personer 
på Seskarö. Antalet torde sammanfalla väl med det behov som finns för 
Seskarö. 
Detta senare förslag sammanfaller väl med PRO:s skrivelse daterat 6 april 
2014 som sändes in till kommunen." 

Beslutsunderlag 
KS 2015/173 

KS 
Carina Kapraali 
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Avsägning av uppdrag i kommunfullmäktige i Haparanda med 
omedelbar verkan 

Gunilla Blom, Centerpartiet, har 2015-06-03 avsagt sitt uppdrag som 
ledamot i kommunfullmäktige i Haparanda stad med omedelbar verkan. 

Länsstyrelsen i Norrbottens län beslutade 2015-06-08 att utse Janne Lind 
som ny ledamot och Kristina Kvist som ny ersättare i kommunfullmäktige för 
Centerpartiet från och med den 8 juni 2015 till och med den 14 oktober 
2018. 

KS 2015/241 

För kännedom 

Karin Hietala 
Carina Lindfors 

Ordföranden önskar alla ledamöter i kommunfullmäktige och tjänstemännen 
en riktigt skön sommar! 
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