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Fastställande av dagordning

...

Ordförande konstaterar att inga extra ärenden inkommit rnen protokoll från
ett extra .kommunstyrelsesammanträde 2011-12-19 som föreslår en Styr-
grupp till det fortsatta arbetet På Gränsen samt Ömprioriteringar av inve-
steringar gator/vägar som bör beaktas vid handläggningen av ärendena.

Vidare meddelar ordföranden att man kommer att ajournera mötet för en
kaffepaus ca 15 00.

Kommunfullmäktige tar del av ordförandens information.

Justerare Utdragsbestyrkande
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InformationlDiskussion från/med Kommunförbundet Norrbotten

Roger Kemppainen, direktör på Kommunförbundet samt projektledarna
Marja-Leena Komulainen och Henry Lundgren informerar om förbundets
historik, organisation, uppdrag samt de olika projekt som man driver i
egen regi och med andra .enligt följande:

.Barn och unga
Folkhälsa i Norrbotten
Hemsjukvårdsutredningen
Hospitering med utbildningsinslag samt karläggning av utbildnings-
behovför långsiktig utbildningsplan
Implementering av riktlinjer för missbruks- och beroendevård
Koh-I-Noor, kunskapsutveckling inom särskilda boeridena LSS
IT-samverkan inom vård och omsorg
Låt vildlaxen vandra hem
Samverkan mot våld
Stöd i hanteringen av Strandskyddsregelverket
Vattenråd Norr

Kommunfullmäktige tackar Roger, Marja-Leena och Henry fören utförlig
information om Kommunförbundet Norrbotten.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ks § 119

Reviderad budget-och strategiplan 2012-2014

5

Vid budgetberedningens sammanträde 2011-11-21, §, 24, gick ekonomi-
chefen igenom de föreslagna förändringar i investeringsbudgeten.

Budgetberedningen beslutade föreslå kommunfullmäktige förändringarna i
investeringsbudgeten . genomförs.

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichefen ärendet och de revide-
ringarsom kommer att göras ibudget - och strategiplanen.

Vidare delges Prioritering investering och underhåll gator och vägar 2012
enligt följande:

Ombyggnad del av Ängsgatan (mellan Åkergatan
och Björnholmsgatan) 1 500 000 SEK
Del av Grankullevägen (vid bilprovningen) 900 000 SEK
Del av Rådjursvägen (Marielund) 1 000 000 SEK

Dessa summor är beräknade för urgrävning och asfaltering. Kostnad för
projektering tillkommer.

Ledamot Juntti (M ) stöder redovisade omdisponeringar och yrkar att man
för in ett ospecificerat sparkrav.

Ledamöterna Kerktu (C) och Hyötylä (V) yrkar bifall till M:s förslag.

Kommunstyrelsen ajournerar sig 15 minuter för interna överläggningar.

När förhandlingarna återupptas föreslår S-gruppen att ett sparkrav på 2,0
Mkrförs in i budget - och strategiplanen.

Efter avslutade överläggningar beslutar kommunstyrelsen föreslå följande:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta omdisponeringar och revideringar gjorda ibudget- och
strategiplan 2012-2014 samt

att uppdra till ekonomichefen att uppdatera budget- och strategiplan
2012-2014 enligt senast gällande skatteprognoser och sparkravet
på 2,0 Mkrenligt ovan.

Kommunalrådet Simu föredrar ärendet och yrkar bifall till föreliggande för-
slag.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ledamot Kerttu, med bifall av ledamot Juntti och Piippo yrkar på ett ospe-
cifieratsparkrav på 5,0 mkr

Ledamot Segerlund yrkar att man stryker bort från investeringsbudgeten
2012 = 600 tkr, 2013 = 3 000 tkr och 2014 = 2 400 tkr gällande multiarena
Seskarö.

Ledamot Hyötylä yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

I diskussionen deltar även ledamöterna Haara, Innala , Sandlund, Karkiai-
nen och Tornberg.

Efter att ordförande förklarat överläggningarna avslutade föreslår han en
ajournering av sammanträdet för kaffe. Då förhandlingarna återupptas för-
rättas upprop.

Ordförande meddelar att han avser att först ställa proposition på ledamot
Segerlunds förslag mot kommunstyrelsens förslag och därefter ställa C
och M:s förslag, med bifall av ledamot Piippo, mot kommunstyrelsens för-
slag .

Kommunfullmäktige godkännerföreslagen propositionsordning.

C?rdföranden ställer proposition på ledamot Segerlunds förslag mot kom-
munstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.

Därefter ställer ordförande proposition på C, M och KD:s förslag mot
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar en-
ligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar således

att anta omdisponeringar och revideringar gjorda ibudget- och
strategiplan 2012-2014 samt

att uppdra till ekonomichefen att uppdatera budget- och strategiplan
2012-2014 enligt senast gällande skatteprognoser och sparkravet
på 2,0 Mkr enligt ovan.

s Avslutningsvis tar kommunfullmäktige ställning till kommunstyrelsens för-
slag enligt Ks § 136 omprioriteringarlnvesteringar gator/vägar och beslu-
tar

Justerare Utdragsbestyrkande

012 315 - ©Copyright K01VI1v1ENTUS BLANKETTER 09-04



HAPARANDA STAD
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktie 2
$pr^r^an^r^le^lp^um

9

Sida

att anta följande omprioritering av investering i gatorlvägar

... 1. Omby
och B

2. Del av

ggnad del av Än
jörnholmsgatan)

Rådjursvägen (

gsgatan (mellan Äkergatan
1 500 OOO SEK

Marielund) 1 000 000 SEK
3. Ospecifierad 900 000 SEK

Ledamöterna från M; Juntti , Rönngeist, Niva, Löfgren Kitti, Lindgren och
Karlander , ledamöterna från C; Tornberg , Segerlund, Kerttu och Liljergren
samt ledamot Piippo från KD reserverar sig till förmån för eget förslag.

Justerare
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Utdragsbestyrkande
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Borgensavgift för Stiftelsen Haparandabostäder

Ekonomichefen föredrar ärendet enligt följande:

Sida

Från och med januari 2011 gäller den nya lagen om allmännyttiga kom-
munala bostadsaktiebolag. Detta innebär att bolagen alltid ska betala en
marknadsmässig borgensavgift närde utnyttjar kommunal borgen.

SABO har tillsammans med SKL och Kommuninvest försökt att arbeta i ett
projekt för att ta fram en rekommendation för hur den kommunala bor-
gensavgiften ska hanteras för att inte strida mot EUs statsstödsregler vil-
ket mynnat ut i ettantal punkter som kan användas som stöd i kommu-
nensarbete med frågan.

Haparanda kommun har tecknat borgen för Stiftelsen Haparandabostä-
ders lån på totalt 159 932 606 kr (2011-12-01)

Enligt Kommuninvest tyder det på att det finns .bland Sveriges kommuner
ett medeluttag av borgensavgift på 25-30 bp (baspunkter) men det finns
inga riktlinjer eller rekommendationer som hanterar denna fråga utan det
är bedömning från kommun till kommun.

Kontakt har även tagits med Nordea för förfrågan om skillnaden för Stiftel-
sens ränta vid upplåning med kommunal borgen vs. utan kommunal bor-
gen. Nordea gjorde då bedömningen att Stiftelsen skulle erhålla 30 bp
högre räntekostnad utan kommunal borgen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfulläktige

Kommunfullmäktige beslutar

€;{

att omen kommunal borgensavgift på 30 bp per årför Stiftelsen Hapa-
randabostädermed start året 2011. Avstämning skall ske löpande
per tertial (31 april, 30 augusti och 31 december med undantag för
2011 där endast avstämning sker per 31 december) och betalning
månaden efter avstämningsdagen.

Efter inlägg av Ledamöterna Tornberg och Innala beslutar kommunfull-
mäktige renlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Interpellation. ang Perarne Kerttus motion att förstärka minoritetsspråken
i Haparanda kommun

Ledamot Pekka Hyötylä (V) har inlämnat följande interpellation:

Per-Arne Kerttu gjorde en motion att förstärka minoritetsspråken i
:Haparanda kommun. Våren 2011 gjorde kommunledningen en studieresa
till Österbotten.

Vilka slutsatser tog kommunledningen från studieresa?

Vad har man åstadkommit sedan resan i Haparanda kommun?

Har information blivit bättre från kommunen på finska eller på meänkieli?
Får allmänheten service på respektive språk om så önskas ?

Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besva-
rarkommunstyrelsens ordförande Gunnel Simu enligt följande:

Vilka slutsatser tog kommunledningen från studieresa?

SVAR: Att vårt arbete med minoritetsspråken måste förstärkas bland an-
nat med förbättrad samrådsförfarande och förbättrad skriftlig information.
Vi fick se bra exempel i Karleby och Kronoby, där tvåspråkighet är en na-
turlig del av vardagen, är stärkande och utvecklande kraft för samhället.

Vad har man åstadkommit sedan resan i Haparanda kommun?

SVAR: Kommunledningen konstaterade att ett bättre samrådsförfarande
med våra nationella minoriteter där även förtroendevalda deltar måste till.
Därmed haren arbetsgrupp för detta bildas , med representation av 2
kommunstyrelsemedlemmarnch
5 personer från minoriteterna. Vidare att denna grupp för 100 000 kratt
förfoga över.

Det arbetas med att ta fram informationstexter till vår hemsida genom ett
projekt tillsammans med ett antal andra kommuner. Färdiga texter beräk-
nas vara färdiga i början på år 2012.

s

Mycket viktigt är också att vi satt fokus på att utöka påverkansmöjligheter-
natill oss förtroendevalda genom eFörslag och förbättrad syn-
punkt/klagomålshanteringtill verksamheterna. Båda systemen är på finska
och svenska.

Medborgarkontoret som inrättas ska erbjuda bättre service på svenska
och finska.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Har information blivit bättre från kommunen på finska eller på meänkieli?

SVAR: Den har blivit något bättre , t ex hemsidan och den. kommer att yt-
terligare utvecklas . Finns att göra.

Får allmänheten service på respektive språk om så önskas?

SVAR : Allmänheten för muntlig service och skriftlig service i den mån la-
gen kräver och mer därtill . Vi arbetar med att försöka förbättra den skriftli-
gaservicen t exenligt ovanstående samt till exempel genom titta på möj-
ligheteratt översätta blanketter tillfinska. _

Med detta svar föreslår jag att kommunfullmäktige anser interpellationen
besvarad.

Efter inlägg av interpellanten Hyötylä , som tackar för svaret , beslutar
kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen besvarad.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kf § 77 Dnr 20111474.73

Interpellation ang hur ofta kontrolleras äldrevården på Carema

Ledamot Pekka Hyötylä (V) har inlämnat följande interpellation:

...
Hur ofta kontrolleras äldrevården på Carema?
Hur ofta kontrolleras utan. förvarning Carema?
Sker kontrollen även nattetid på Caremas äldrevård?
Vilka är de som kontrollerar Caremas äldrevård?
Hur ofta kontrolleras kommunens äldrevård?
Hur mycket kostar kontrollen för skattebetalarna iHaparanda?

Efter att kommunfullmäktige beslutat att interpellationen får ställas besva-
rarkommunstyrelsens ordförande Gunnel Simu enligt följande:

Hur ofta kontrolleras äldrevården på Carema?
Kontroll sker systematiskt två gånger per år på såväl individnivå som
sammansatt för grupp enhetsnivå och slutsummeras på verksamhetsnivå.
Kontrollen sker vid lite olika tider under våren och hösten.
Från källuppgifterna görs stickprov för kontroll av innehållet.

Hur ofta kontrolleras utan förvarning Carema?
Utöver ovanstående sker både föranmäld och oanmälda besök till Carema

.varav merparten är oanmälda. Besök sker oregelbundet i tid men i snitt
minst en gång per månad. Därutöver sker kontakt per telefon och mall då
Carema informerar och ställer frågor i framförallt individärenden.

Sker kontrollen även nattetid på Caremas äldrevård?
MAS sköterskan har även gjort oanmält besök nattetid.

Vilka är de som kontrollerar Caremas äldrevård?
Enligt beslut av socialnämnden i samband med upphandlingen skall
driftsentreprenören stå under kommunens egen Medicinskt Ansvariga
Sköterska (MASA och granskas av denna. Vid granskningen av insatser
enligt Socialtjänstlagen biträds MAS av medarbetare med social utbild-
ningsbakgrund och gör gemensam granskning.

Hur ofta kontrolleras kommunens äldrevård?
På exakt samma sätt som ovan då verksamheter med samma uppdrag
inte kan ha olika krav av vårdgivaren.

Hur mycket kostar kontrollen för skattebetalarna iHaparanda?
Tjänsten som MAS som inrättades vid ÄDEL reformen 1992 enligt Hä1so-
och sjukvårdslagen 24§, antalet vårdplatser ivård- och omsorgsboende
där MAS ansvararför rutiner, medicinsk säkerhet, uppföljning, utvärdering
och tillsyn är detsamma oavsett driftsentreprenad eller ej. MAS är i sitt
lagstadgade uppdrag en fristående myndighet underställd Socialstyrel-
sens kontroll.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Med detta svar föreslår jag att kommunfullmäktige anser interpellationen
besvarad.

...

F,
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Efter inlägg av interpellanten Hyötylä, som tackar för svaret, och ledamot
Haara beslutar kommunfullmäktige att därmed anse interpellationen be-
svarad.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Justerare

Upphandling Arena

Ordföranden föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse från ledningsgruppen en-
ligtnedan delges.

Ärendebeskrivning
"Kommunen har arbetat med att förverkliga av vision 2020. I visionen eta-
blerarstaden sin ambition om att vara ett centrum i Barents området.
Kommunen äger idag mark på PåGränsen-området som nu föreslås ut-
vecklas. Den övergripande avsikten med kommunens engagemang är så-
ledes att marknadsföra kommunen och att allmänt främja näringslivet
samt att stärka kommunen. som idrotts- och evenemangsstad.

Kommunledningsförvaltningenföreslår nuatt På Gränsen-området vidare
utvecklas med ett byggkomplex som innehåller bland annat en mångfacet-
terad arena. En innovativ arena som möter framtidens behov och som är
integrerad med övrig byggnation samt byggs mitt På Gränsen där möjlig-
hettill samverkan finns. Byggnationen bör ha funktion som allmän sam-
lings-och mötesplats och vara öppen för näringslivet, allmänheten och
alla kommunmedlemmar. Denna byggnad skulle även kunna inrymma en
gymnasieskola för att uppnå maximal nyttjandegrad.

En byggnad av det slaget kan förväntas medföra påtagliga fördelar för
kommunen och därmed även för kommunmedlemmarna . Byggnationen är
ett steg mot att införliva Vision 2020. HaparandaTorniohar en .målsättning
att få fler besökare att stanna längre vilket gör att det behövs fler saker
som drar hit folk. En ny multiarena skulle ge möjligheter till evenemang,
mässor , konferenser , idrottsevenemang etc.

En marknadsanalys har genomförts för att utreda möjliga samarbetsfor-
mer, ägande och driftformen samt kostnader för projektering och så vida-
re. Analysen visar att det finns ett starkt intresse från investerare att vara
med,och utveckla HaparandaTornios mest strategiska område. Ett upp-
rättande av ett sådant projekt beräknas kunna skapa hundra till hundra-
femtio nya årsarbetstillfällen. Även under byggtiden tillskapas nya arbets-
tillfällenför det lokala näringslivet. Totalt kan ett projekt av denna skala
beräknas till i alla fall 800 mkr. En mycket star investering som ger förut-
sättningarför enframtids tillväxt för HaparandaTornio.

Kommunen saknar möjligheter att i egen regi upprätta den typen av bygg-
nationervarav det privata näringslivet spelaren avgörande roll i upprät-
tandet. Dock kan byggnationen, i likhet med andra liknande projekt, inte
komma till stånd utan kommunens medverkan. Vilket innebär att området
behöver en ny detaljplan samt att kommunen upphandlar lokalerna fören
multiarena där kommunen kan vara delh res äst.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige har den 2010-04-29 antagit ett inriktningsbeslut om
att flytta gymnasieskolan till På gränsen. Det finns fördelar med att verk-
ställa beslutet samtidigt med arenaprojektet. Ett sätt att pröva om det finns
möjligheter för att få tillstånd en nygymnasieskola På Gränsen är att läg-
ga in det och göra en upphandling även för det, Tillsammans kan dessa
två projekt vara grunden fören unik stadskärna som inte har sin motsva-
righetnågon annanstans.

Förutsättningar
Kommunen saknar idag ekonomiska resurser till att själv anlägga och dri-
va ett projekt av denna skala. Kommunen kan beräkna erhålla intäkter
från markförsäljningar dock inte i en skala som täcker hela finansiern en.9
Vad det gäller en upphandling av hyra en nygymnasieskola så finns eko-
nomiska kalkyler som visar hur det kan finansieras. Vad avser arenan
finns det flera möjliga finansieringsförslag på marknaden. Genom att upp-
handla kan dessa förslag lyftas fram och prövas för att landa i ett för
Haparandas-del bästa förslag. barn- och ungdomsnämnden bör se över
anläggningsbehoven och dess användanden vad avser idrottsanläggning-
arna. Detta för att ha en klar bild över framtida investeringsbehov sam
bästa möjliga finansieringslösning för en arena.

Lagen om offentlig upphandling gäller närmyndigheter förvärvar till exem-
pel hyresavtal för byggnader som ännu inte kommit till stånd. Undantaget
av hyreskontrakt från LOU är enbart tillämpligt vid färdigställda byggnader.
Projektet av denna art innefattas således inte av undantaget. Vid genom-
förandet av upphandlingen bör även inbegripas villkor som möjliggöra att
vision 2020 blir verklighet. Detta innebärande att krav om andra ytor i
komplexet bör krävas. Med detta åsyftas att arenan och gymnasieskolan
skall vara integrerade med andra ytor. Komplexa projekt likt denna, inne-
bärofta tidsmässigt långa processer där politiska, ekonomiska, tekniska,
rättsliga och marknadsmässiga förutsättningar kan förändra projektet. Ge-
nom att använda sig av konkurrensprägladdlalog kan kommunen vända
sig till en marknad och låta marknaden komma med förslag på tänkbara
lösningar. Genom detta koncept får kommunen möjlighet att ta ställning till
vilka villkor som bäst passar för Haparanda kommun. Vid konkurrenspräg-
laddialog är dock beställarens krav helt eller delvis odefinierade vid inled-
ningen av processen där dialogen just syftar till att identifiera och definiera
hur våra behov bäst kan tillgodoses. Denna typ av upphandling kräver
planering och beredskap för hantering av förändrade förutsättningar. Detta
skulle kunna kan hanteras genom att en styrgrupp och en arbetsgrupp för
projektet som kontinuerligt rapporterar till beslutsfattarna.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut

Sida

Kommunstyrelsens föreslås besluta om följande inriktningar:
1. Att kommunen upphandlar lokaler fören arena med placering På Grän-
sen-området.
2. Att kommunen upphandlar lokaler för en gymnasieskola med placering
På Gränsen-området . Lokalerna skall vara integrerade med varandra och
andra verksamheter.
3. Upphandlingarna föreslås genomföras av en styrgrupp bestående av
politiker samt av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän. Arbets ru eno g pp
skall aterrapportera till Kommunfullmäktige omförutsättningarna väsentligt
förändras.
4. Tilldelningsbeslut tupphandlingen av arena och gymnasieskola ska an-
tas av kommunfullmäktige".

Ledamot Juntti , med bifall av ledamot Kerttu, föreslår att Haparanda
kommun skall bygga nya lokaler fören ny gymnasieskola i egen regi.

Efter ingående diskussioner beslutar arbetsutskottet att föreslå kommun-
styrelsen följande:

Kommunfullmäktige beslutar anta följande inriktningar:

1. Att kommunen upphandlar lokalerfören arena med placering På
Gränsen-området.

2. Att kommunen upphandlar lokaler fören gymnasieskola med la-p
Gering På Gränsen-området . Lokalerna skall vara integrerade med
varandra och andra verksamheter.

3. Upphandlingarna föreslås genomföras av en styrgrupp bestående
av politiker samt av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän.
Arbetsgruppen skall återrapportera till Kommunfullmäktige omför-
utsättningarnaväsentligt förändras.

4. Tilldelningsbeslut tupphandlingen av arena och gymnasieskola ska
antas av kommunfullmäktige.

Ledamöterna Juntti och Kerttu lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet föredrar ordförande arbets-
utskottetsförslag och yrkar bifall till det.

s

Ledamot Kerttu (C) avstyrker förslaget och föreslår att Haparanda kom-
mun bygger skola i egen regi.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Ledamot Hyötylä (V} är emot att multiarena byggs men att skola skall byg-
gas legen regi.

...
Ledamot Juntti (M} och Rönngeist (M) yrkar bifall till centerns förslag.

Efter avslutade överläggningarna ställer ordförande proposition på försla-
gen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskot-
tetsförslag . Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning.
ordförande läser upp följande voteringsproposition: Den som vill rösta till
förmån för arbetsutskottets förslag röstar ja , och den som vill rösta till för-
månför avslag röstar nej.

Voteringen utfaller med 5 ja-röster och 5nej-röster.

De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna: Simu, Innala,
Haara, Slagner och Rosendahl.

De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna: Juntti, Rönn-
geist, Kerttu, Liljergren och Hyötylä.

Ledamot Karkiainen avstår från att rösta.

Kommunstyrelsen beslutar således , med ordförandens utslagsröst, före-
slårkommunfullmäktige följande:

Kommunfullmäktige beslutar anta följande inriktningar:

E

1. Att kommunen upphandlar lokalerfören arena med placering På
Gränsen-området.

2. Att kommunen upphandlar lokalerfören gymnasieskola med pla-
cering Pågränsen-området . Lokalerna skall vara integrerade med
varandra och andra verksamheter.

3. Upphandlingarna föreslås genomföras av en styrgrupp bestående
av politiker samt av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän.
Arbetsgruppen skall återrapportera till Kommunfullmäktige om för-
utsättningarna väsentligt förändras.

4. Tilldelningsbeslut Tupphandlingen av arena och gymnasieskola ska
antas av kommunfullmäktige.

Skriftlig reservation lämnas från ledamöterna Juntti (M), Rönngeist (M),
Kerttu (C), Liljergren (C) och Hyötylä (V) enligt bilagor.

Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet föredrar kommunalrådet
ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerare
./^

Utdragsbestyrkande
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Ledamot Juntti föredrar moderaterna och centerpartiets förslag till följande
ändringar:
Att stryka punkt 1 "Att kommunen upphandlar IokalerförJen arena med
placering På Gränsen-området.
Att punkt 2 omformuleras med att andra meningen stryks Lokalerna skall
vara integrerade med varandra och andra verksamheter.
Att punkt 4 ändras där "av arena" tas bort.
Vidare anser moderaterna och centern att den nya gymnasieskolan kan
hyras eller byggas i egen regi.

Ledamot Hyötylä föredrar vänsterpartiets förslag enligt följande:
Punkt 1. Ta bort: att kommunen upphandlaren arena med placering på
gränsen-området.
Man ska ha kvar
Punkt 2. Kommunen ska bygga en gymnasieskola På Gränsen och äga
fastigheten.
Punkt 3 och 4. Kvar

Ledamot Karkiainen föreslår att det på punkt1 står gymnasieskola. Att vi
upphandlar lokaler för gymnasieskola måste vara av första prioritet.

Ledamot Preimanföredrar S-gruppens förslag i punkt 1 att kommunen bör
upphandla lokaler för arena med placering På Gränsen

Ledamöterna Kerttu, Piippo, Segerlund, Tornberg, Niva^ och Rönnqvist yr-
karbifall till M och C:s förslag.

Ledamöterna Rosendahl, Haara och Bolmgren yrkar bifall till kommunsty-
relsensförslag.

Ordföranden föreslår att man ajournerar sig 15 minuter fören bensträcka-
re. Då förhandlingarna återupptas sker upprop.

I den efterförföljandediskussionm deltar ledamöterna Rönnqvist, Seger-
lund, Hyötylä, Kerttu, Karkiainen, Lindgren, Preiman, Bolmgren , Innala
och Juntti.

f!

8

Justerare

Efter avslutade diskussionerföreslårordförande att man ajourneras sig för
partiöverläggningar angående revidering av yrkandena. Då förhandlingar-
naåterupptas är samtliga ledamöter närvarande.

Ledamot Simu läser upp S-gruppens nya formulering av punkterna 1 och
2 som lyder enligt följande:

1. Upphandla en gymnasieskola - börkrav i upphandlingsunderlaget.
2. Upphandla enArena - börkrav i u handlin sunderla et

Utdragsbestyrkande
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Ledamot Karkiainen återkallar sitt förslag.

Ledamot Innala och Preiman återkallar S-gruppens tidigare förslag.

Kommunchefen informerar i korthet om upphandlingen som skall göras.

Efter avslutade överläggningar meddelar ordföranden att han avser att
börja med att ställa proposition på punkt 1 genom att ställa S-gruppens ny
formulering mot Moderaterna, Centern och Vänsterpartiets förslag att ta
bort punkt 1 samt vinnaren mot kommunstyrelsens förslag.
Därefter punkt 2 på S-gruppens bör krav mot Moderaterna och Centerns
förslag samt vinnaren mot kommunstyrelsens förslag.
Därefter punkt 4 kommunstyrelsens förslag mot Moderaterna och Cen-
ternsförslag.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning.

Ordföranden ställer proposition på förslagen på lydelse av punkt 1 och
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt S-gruppens förslag. Votering
begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser upp föl-
jandevoteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige: Den
som vill avge sin röst för S-gruppens förslag röstar ja, den som vill rösta
Till förmån för Moderaterna, Centern och Vänsterpartiets förslag röstar
ned.

Voteringen utfaller med 21 ja-röster,14nej-röster.

Justerare

De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Innala,
Karkiainen, Haara, Pesula, Slagnes, Keisu Gard, Johannessen, Bolm ren,g
Ellasson, Franzen, Häggström, Härkönen, Preiman, Taina Kenttä, Öh-
man, Paldanius, Sandlund, Vuolo, Rosendahl och Tryggve Kenttä.

De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna Juntti, Tornberg,
Hyötyiä, Rönngeist, Segerlund, Niva, Perdahl Täikkö, Kerttu, Löfgren Kitti,
Liljergren, Piippo, Grönberg, Lindgren och Karlandes.

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
S-gruppens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt S-
gruppensförslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på förslagen på lydelse av punkt 2
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt S-gruppens första . Vo-g
tering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordförande läser
upp följande voteringsproposition som godkänns av kommunfullmäktige:
Den som vill avge sin röst för S-gruppens förslag röstar ja, den som vill
rösta till förmån för Moderaterna och Centerns första röstar ne'.

Utdragsbestyrkande
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Voteringen utfaller med 19 ja-röster,14nej-röster och 2 avstår

De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Innala,
Haara, Pesula, Slagner, Keisu Gard, Johannessen, Bolmgren, Ellasson,
Franzen, Häggström, Preiman, Taina Kenttä, Öhman, Paldanius, Sand-
lund, Vuolo, Rosendahl och Tryggve Kenttä.

De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna Juntti, Tornberg,
Hyötylä, Rönnqvist, Segerlund, Niva, Perdahl Täikkö, Kerttu, Löf ren Kitti,9
Liljergren, Piippo, Grönberg, Lindgren och Karlander.

Ledamöterna Karkiainen och Härkönen avstår från att rösta.

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag mot
S-gruppens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt S-
gruppensförslag.

Avslutningsvis ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens försla-
gen på lydelse av punkt 4 mot Moderaterna och Centerpartiet och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens första .9

Kommunfullmäktige beslutar således följande:

1. Upphandla en gymnasieskola
-bör krav i upphandlingsunderlaget

2. Upphandla en Arena
- bör krav i upphandlingsunderlaget

3. Upphandlingarna föreslås genomföras av en styrgrupp bestående
av politiker samt av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän.
Arbetsgruppen skall återrapportera till Kommunfullmäktige om för-
utsättningarnaväsentligt förändras.

4. Tilldelningsbeslut Tupphandlingen av arena och gymnasieskola ska
antas av kommunfullmäktige.

Samtliga ledamöter inom Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och
Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag.

Avslutningsvis tar kommunfullmäktige ställning till kommunstyrelsens för-
slag enligt Ks § 137 styrgrupp till upphandling av en del av arena samt en
gymnasieskola På Gränsen och beslutar

att utse Ksau, alla gruppledare samt ordförande i Soc och Bun till att ingå
i styrgruppen.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Justerare

Alternativ inför upphandling av driftsentreprenad

Sida

Följande alternativ till upphandling av driftsentreprenad har tagits fram av
socialförvaltningen:

a. Samma som idag, 36 platser på Klippan , dvs. Lyktan, Älvgården,
Strandgården.

b. Som ovan , dvs. 36 platser på Klippan, samt även Solbacken, 18
platser och Södergården , arton rum med 18-20 latser två ar rump ( P )
vid Lunden; totalt högst 36 platser.

c. Konkurrensutsättning av samtliga vård- och omsorgsboendeplatser
vid Haparanda kommun dvs . hela Klippan och Solbacken samt
Södergården , 143 platser totalt.

Konsekvensbeskrivning av de olika alternativen

a. Ingen förändring gentemot idag. Det positiva är att vi har jämförel-
sematerialvid utveckling av vår egen verksamhet . Konsekvensen
av att kommunen själv driver hela verksamheten innebären kost-
nadsökning på 1 milj kr , då vi i så fall mister den s k Ludvikamom-
sen.

b. Större valmöjlighet för både vårdtagare och personal. Vid den här
konstellationen kan också fördelningen innebära att vi har flera ent-
reprenöreratt jämföra med samt att välja bland för de gamla.

c. Den kommunala uppgiften blir att vara kontrollorgan för privata al-
ternativsamt fatta myndighetsbeslut inför placering ivård- och
omsorgsboende.

Socialnämnden beslutade 2011 -08-23, § 66,föreslå kommunfullmäktige

att gå vidare med upphandling av driftsentreprenad enligt alternativ b,
sammanlagt högst 74 platser.

Vid kommunstyrelsens handläggning av ärendet yrkar ledamot Hyötylä (V}
nej till alla alternativ.

Ledamot Slagner (S) föreslår alternativa.

Ledamot Juntti (M}, med bifall av (C}, föreslår alternativ b.

Ordförande meddelar att hon avser att pröva varje förslag var för sig och
finner att kommunstyrelsen beslutar anta alternativa.

Ledamot Hyötylä (V} reserverar sig mot beslutet.

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunfullmäktiges handläggning av ärendet yrkar ledamot Hyötylä
(V) nej till alla alternativ.

S-ledamöterna Innala, Bolmgren, Preiman, Paldanius, Taina Kenttä och
Keisu Gard yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ledamöterna Juntti (M}, Löfgren Kitti (M} och Tornberg (C) yrkar bifall till
alternativ b.

Efter att ordförande förklarat överläggningarna avslutade meddelar han att
han avser att ställa M och C förslag mot V och vinnande förslaget därefter
mot kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen propositionsordning.

ordföranden börjar med att ställa proposition på M och C:s förslag mot V
och finner att kommunfullmäktige beslutar anta M och C :s förslag.

Därefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag mot
M och C : s förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kom-
munstyrelsensförslag . Votering begärs och verkställs genom öppen om-
röstning . ordförande läser upp följande voteringsproposition som godkän-
nes av kommunfullmäktige : Den som vill rösta för kommunst relsens för-. Y
slag röstar ja, den som vill rösta för M och C : s förslag röstar nej.

Voteringen utfaller med 22 ja-röster, 11 nej-röster,1 avstår och 1 är från-
varande.

De som lagt sin röst till förmån för ja-propositionen är ledamöterna Simu,
Innala, Karkiainen, Haara, Pesula, Slagner, Keisu Gard, Johannessen,
Bolmgren, Perdahl Täikkö, Eliason, Franzen, Häggström, Härkönen, Pre-
iman, Taina Kenttä, Öhman, Paldanius, Sandlund, Vuolo, Rosendahl-och
Tryggve Kenttä.

De som lagt sin röst till förmån för nej-propositionen är ledamöterna Juntti,
Tornberg, Rönngeist, Segerlund, Niva, Kerttu, Läfgren Kitti, Liljergren,
Piippo, Lindgren och Karlander.

Ledamot Hyötylä är frånvarande och ledamot Grönberg avstår från att rös-
ta.

Kommunfullmäktige har således beslutat

att gå vidare med upphandling av driftsentreprenad enligt alternativ a
36 platser på Klippan, dvs. Lyktan, Älvgården, Strandgården

Utdragsbestyrkande
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Den^20 oktober 2011 .presenterade Närsjukvårdsutredningen sin slutrap-
port "Unika utmaningar & unika möjligheter". Nu genomförs en öppen re-
miss rom innebär att alla som vill kan komma med synpunkter på utred-
ningensförslag.

Arbetsutskottet tar del av framtaget förslag till remissvar från socialchefen
och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS} samt tidigare lämnat remiss-
svarang rapporten "Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten" från
2011-03-14.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta upprättat förslag till remissvar angående "Unika utmaningar
och unika möjligheter" från socialchefen och MAS som sitt yttrande
till Norrbottens läns landsting . (Bilagor}

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
(Bilagor}

UtdragsbestyrkandeJusterareII
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NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING
0

97189, LULEA

Remissvar angåenderappnrten " Unika utmaningaroch unika möjligheter,

slutrapportfrån närsjukvårdsutredningen".

1

I den nu lagda slutrapporten kan vi inte se att de synpunkter som framförts i dettidigare

remissvaret från Haparanda har beaktats . De tvåobs-platser som nu diskuterasframstår inte

vara tillräckligt för att täcka det faktiska behovet. Situationen har märkbart försämrats och,.

en övervältring av kostnader har blivit påtagliga Det är av yttersta vikt att fördelning av

resurser för en likvärdig vård i ett länsperspektivsker på rimliga grunder. Den tidigare

organisationen med obs-platser i landstingets egen regi gav samordningsvinster och bättre

tillgänglighet lokalt och gav också betydligt bättre förutsättningar för att samverka över

huvudmannskapsgränserna lokalt med betydande ekonomiska effektiviseringarförbåda

parterna . Ytterligare andra viktiga områden behöver också stärkas för att ett fungerande

samarbete skallvara möjligt . Vårönskan äratt landstinget beaktartidigare lämnat remissvar

(bifogas som bilaga).

Haparanda kommun ser mycket positivt på en ökad samverkan mellan huvudmännen där

man tillsammans med gemensamma resurser kan möta medborgarnas behov . En viktig

förutsättning för en mer långtgående samverkan är att det finns en närvarande

samverkanspartner med lokala resurser och tillgänglighet som grund fören sådan

samordning. En vårdcentral i huvudsak bedriversin verksamhet under kontorstid ger inte de

bästa förutsättningarna församverkan förettuppdragsom normalt pågår24timmar per

dygn . Det finns betydande vinster att hämta in såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt för

båda huvudmännen där man med gemensamma resurser kan uppfylla de kravsom ställs av

både lagstiftare och medborgare.

Haparanda den 19 december 2011

Carina Kapraali

MAS/ bitr . socialchef

Haparanda Stad

Haparanda Stad
Besöksadress : Torget 9, Haparanda , Postadress : Haparanda stad, 953 85 Haparanda

Telefon 0922-150 00, fax 0922 -152 73 , e-post : kommun^haparanda.se, www . haparanda.se
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^örs^^^ till remissvar angående rapporten "Frarntiden^s häls4 - och sjukvård i Norrbotten"

Att möta framtiden

dör att möta framtiden, samtvara beredda färden ökning av äldre-äldre sam kammen inom
en^^snar framtid , krävs att båda huvudmännen är rimligt rustade för en framgån snikg
s^rnverkan där bådas resurser nyttjas optimalt. Med ett återinrättande av obsplatser och en

ökad samverkan mellan huvudmännen kan gemensamma resurser nyttjas på ett mycket

.bättre och mer kostnadseffektivt sätt, ^n sådan samverkan skulle och gynna alla korr^mun-

och landstings medborgare i Haparanda , En sådan samverkan har stora möjligheter att

utvecklas gynnsamt till såväl patienterjvårdtagares som huvudmännens nytta, Med en

komplett och ändamålsenlig organisation inom primärvården ges också betydligt bättre

förutsättningar och möjligheter för kommunen att tillmötesgå landstinget när det gäller vård

avsvårt sjuka äldre inom de särskilda boeridena. Avsaknad avstödfunktionerpå orten

begränsar detta idag. För den palliativa vården är resursteamet i Kalix svårt att n t`a då detYt t
saknas resurser på orten för de nära patientmötena i hemmet. Nå on måste finnas å latsg pp
för att utföra vårdinsatserna . Det framstår som 'att förutsättningarna för att upprätthålla
godtagbar kampedens inom specialistområdena inte finns ett tillräckligt patientunderlag för
attbedriva sådan vård påfem sjukhus i länet . Att hålla liv ifem sjukhusgenom indragningari
den ofta och nära vården framstår inte som hållbart på sikt.

Vad ^är närsjukvård?

vår uppfattning är att närsjukvården inte har byggts ut, däremot har man tagit bort alla obsplatser i

Haparanda. Hälften av de nio platser som tidigare funnits användes till palliativ vård för patienter

som inte ^på något sätt tillhör ået kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, Den andra hälften

användes till tillfälliga behov för äldre multisjuka från ordinärt boende och befolkningen i övrigt vid

tillfällig sjukdam, I utredningen "Framtidens hälso- och sjukvård" beskrivs landstingets resursteam i

den öppna vården, För de sjuka i Haparanda finns ej något sådant team, Palliativteametoid Kalix

sjukhusfinns för telefonrådgivning dej för besök ellerdirektkontakt med patienten} .
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Det finns ingen sam utför vård-och behandling på plats. Det är motiverat att fråga sig vem som

egentligen skall kontakta det s k "resursteamet" i Kalix. Är det vår hemtjänstpersonal? enhetschefen

för herretjänsten? ^!i måste återigen påminna ass och Nl.i, om att i ordinärt boende är det medicinska

ansvåret helt och hållet landstingets. ^ .

Följande citat finns på^sidan 77 i utredningen: "Samverkan ska förbättras mellan verksamheterna .

inom den specialiserade vården och mellan den specialiserade,verksamheten på sjukhusen samt

primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Samverkan skall ske med ett uttalat

.patientfokus."Här måste vi återigen påminna om att den kommunala hälso- och sjukvården endast

haransvar för de boende vid särskilda boendes, inte personer i ordinärt boende. Detta ansvar

sträcker sig dessutom enbart upp tlll sjukskäterskenivå.

En tydlig konsekvens av oBS stängningen har varit att det skett en ävervältring av vårdansvar

beträffande svårt sjuka, Observera att detta gäller även yngre personer, under 65 år. Dessutom är

inte distriktssköterskeverksamheten/hemsjukvården tillräckligt utbyggd för att^klara av de behov

som obs^platserna tidigare täckte.

Införandet av begreppet extrem glesbygd har lett till att Kaparanda hamnat i ett mellanläge där

kömmunen är för liten för sjukhus och för stor för obs-platser på vårdcentralen. Kalix sjukhus som

skull^.vara en ersättningför deindragna obs-platserna har med facit i hand inte kunna klarat denna

rall. Ständiga överbeläggningar, tidiga utskrivningar där patienten haft ett dmfattandehälso- och

sjukvårdsbehov har blivit dagliga problem. Primärvårdens hemsjukvård och distriktssköterske-

organisationverkar inte heller ha anpassats för att möta upp patienternas behov efter utskrivning.

Detta i sin tur leder till stora problem för kommunens hemtjänstpersonal som på kort varsel kan

tvingas utföra delegeringsuppgifterutas att instruktion, delegation och underlag för tjänsteköp

hunnit utfäråats. Vidare händer det att medicinsk utrustning saknas i hemmet vid patientens

ankomst öch att det i övrigt saknas förutsättningar för ett gott samarbete där patientens behov står i

fökus,^Svårt sjuka nekas också inskrivning på sjukhus och hänvisas till kommunens korttidsplatser,

trots att de ej uppnått G5 års ålder och lider av akut sjukdom som kräver sjukvårdsinsatser som ligger

utanfär det kommunala uppdraget. Detta försvåras ytterligare av att det ej finns läkare att tillgå på

orten under jour- och beredskapstid då vårdcentralen är stängd,

Sjukvård under ständig förändring

avsnittet beskrivs hur förändringar skett och den utvecklingslinje som finns, svåra fall, akuta

^vperationer och förlossningsvård koncentreras till de större sjukhusen.

Att sjukvården genomgått stora förändringar utifrån möjligheten till behandlingar, skonsammare

metoder och nya behandlingsalternativ är uppenbart, Vi ställer oss helt bakom utredningens

ställningstagande anden högspecialiseradevården bär vara samlad på länsnivå doch i vissa fall på

regionnivå eller riksnivåy för att upprätthålla kompetens och nyttjande av högspecialicerad

medicinsktekr^isk utrustning. Vidare att specialistsjukvården samlas till ett eller två sjukhus i länet
.. ^ e .^ ..

och att den ofta forekommande allmänna varden med fordel kan ske inom pr^marvården i sluten
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form,^d v s via s k observationsplatser på vårdcentralerna. Majoriteten av äldre multisjuka.kan med

färdel erhålla nödvändiga vårdinsatser, även de som kräver inläggning, inom primärvårdens

ålimänmedicinska kornpetensornråcie. lvissa fall med kompetensstöd från specialistläkare på

^IänsSjukhus.ochjeller regionsjukhus.

Vad^son^ inte nämnts i utredningen över huvudtaket är avgiftning av personer med

missbruksproblematik. idag finns inte resurser att möta de behov av avgiftning som finns. Detta

innebär ått personer som behöver vård ej kan beredas vård och behandling vid behandlingshem, då

de ^dj är. avgiftäde på ett ändamålsenligt sätt för att. kunna fullfölja behandlingsplanen. Det är

uppenbart att det idag inte går att fullfölja de av socialstyrelsen utfärdade riktlinjerna fär

missbruksvård. Enmöjlighet till avgiftning på arten skulle även innebära större möjlighet till

mativåtionssamtalnch uppföljning av ärendet^fär socialförvaltningen. Det stora problemet är dock

att avgiftning över huvudtaget är svårt att få idag genom landstingets försorg,

Utreåningens slutsatser - Tre viktiga förbättringsområden

Vården aväldre

inläggning av äldre patienter på sjukhus efter disirikfsiäkares bedömning

-.vi ser det sam bättre am dessa vårdplatser finns inom primärvårdens verksameter iform avobs-

platser. Då^ kan patienten kvarstanna på hemorten, slipper transporter och för Haparandas del även

säkerställer tillgången till fisktalande personal,

Att inrätta, ett geriatriskt centrum vid Sonderby sjukhus

-Det vore av stort värde med en utbyggd geir^trisk specialistkompetens. I vården av äldre är det idag

mycket.svårt att få hjälp från sådan specialistkompetens, särskilt när det gäller de sam bor ide

kommunala äldreboendena.

ett stärka städet titi anhöriga som redan idag står, för en stor de! av omsorgsarbetetför äldre

- Här är ett ypperligt område för en betydligt mer långtgående samverkan mellan huvudmännen då

detta område genom lag också åligger socialtjänsten.

^-hälsa
-denna tekniska utveckling borde gynna och förstärka grunden till att i större omfattningvårda äldre

m^ultisjuka med tillfällig svikt achjeller akuta sjukdomstillstånå på hemorten via primärvården i form

av observationsplatser.

livsstilen spelar stor roll

Utred mäjligheten att inrätta särskilt kunskapscentrum i samverkan med länets kommuner

sfärslaget är bra. idag har de flesta kommuner ^alkhälsoråd där båda parterna medverkar. Ett

kunskapscentrum kan vara till star nytta för rådet i deras arbete med att förbättra folkhälsan,
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Rsykisk ohälsa alltf+'år vanligt has flickor

sjukvården spelar en viktig gol! i arbetet med attf4rehygga psykis ohälsa oavsett ålder, Färh^llandet

att så^rnånga ^,ngå,^särskilt flickor, mår psykiskt dåligt är en utmaning som måste tas på största

allvar...

Alltsedan Norrbus-projektet och numera Modellområdesprojektet så samarbetar Nlloch

kommunen inom området barn och psykisk hälsa.. Detta samarbete har inneburit fram fät allt att

probler^en uppmärksammas tidigare samt att vi har gemensam syn när det gäller våra olika

ansvarsområden, Något som förbätfirar och förenklar vården av barn med psykisk ohälsa. Sa inverkan

går och behöver^utvecklas ytterligare.

Kan vi fortsätta som idag'

Dagens utformning avhälso- och sjukvården i Norrhatten är inte långsiktigt hållbar för alf kunna

mätaf ärändrade krav:oah åehov. .

. ^Vi ^kaä bara hålla med från kommunens sida att något måste göras. Dagens hälso-och sjukvård

förutsätter att alla skall få specialistvård inom närorgtrådet, på bekostnad av folkhälsoarbetet på lång

sikt, De riktigt sjuka skall beredas vård, men det behöver inte vara inom närområdet, De som

behöver hjälp till självhjälp att hålla sig friska, skall kunna få det inom sin hemkommun,

Palliativvårdenskoll också finnas på nära håll, ingen .skall behöva lämna hemkommunen i livets

slutskede.

Varken pengarna e11er personalen kommer att räcka till om vi f arxsät^er som Idag!

-Nej,.resurserna kommer inte att räcka. OBS-platser är förhållandevis kostnadseffektiv vård jämfört

med specialistvård på sjukhus. Till detta kommer också resekostnader, ofta med agnbulans, Det är

inte heller någon lösning att vältra över ansvaret på kommunerna, även kommunerna har

begränsade resurser. Samverkan krävs så att man med gemensamma resurser bygger upp en

långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Haparanda den.14mars 70.1

Elni Kemi

Socialchef

Haparända Stad

Carina Kapraali

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Haparanda Stad
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Kf§81
Ks § 129
Au § 245

Fk

Kommunförbundet

Justerare

Bildande av regional kollektivtrafikmyndighet iNorrbottens län

sida

Lag om kollektivtrafik , SFS 2010 :1065, börjar gälla från och med 2012-01-
01. (varje län ska det finnasen regional kollektivtrafikmyndighet. Myndi -g
heten ansvarar för regional kollektivtrafik , enligt Lag om kollektivtrafik,
SFS 2010 :1065 och EU:s kollektivtrafikförordning , (EG} 137012007.

Med regional kollektivtrafik avses i den nya lagen såväl regional som lokal
kollektivtrafik. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna fåren tydligare
strategisk roll jämfört med dagens trafikhuvudmän. För att få en bättre och
mer tydlig politisk styrning och en bättre samordning med annan sam-
hällsplanering ska strategiska beslut om kollektivtrafik, som idag ofta fat-
tas av ett länstrafikbolag, fattas av en myndighet i förvaltningsform. Den
regionala kollektivtrafikmyndigheten .ska upprätta och fastställa ett trafik-
försörjningsprogramför kollektivtrafik . Den nya la enö nar även u9 pp pp
kollektivtrafikmarknaden för konkurrens och för privata aktörer att själva
bedriva regional kollektivtrafik.

Då enighet kring tidigare förslaget inte kunde uppnås om bildande av kol-
lektivtrafikmyndighet iNorrbotten ska myndigheten enl. lag organiseras
som ett kommunalförbund med länets samtliga kommuner och landsting-
et.

Fullmäktige i varje kommun och i landstinget ska besluta om bildande av
myndigheten.

En politisk styrgrupp har arbetat med frågan om bildande av kollektivtra-
fikmyndigheten iNorrbottens län.

Eftersom enighet inte kunde uppnås kring tidigare förslag måste myndig-
heten enligt kollektivtrafiklagen organiseras i form av ett kommunalför-
bund , med länets samtliga kommuner och landstinget. Nuvarande
finansieringsmodell kommer att tillämpas.

Kommunerna och landstinget måste fatta beslut i fullmäktige senast i de-
cember avseende bildande av myndighet . Samtliga kommuner och lands-
tingetmåste fatta samstämmiga beslut enligt utskicket.

Kommuner som tidigare uppdragit till Länstrafiken i Norrbotten AB att an-
svaraför färdtjänst och riksfärdtjänst samt samordna skalskjutsar kan fort-
sättningsvis överlåta detta till kollektivtrafikmyndigheten under förutsätt-
ning att beslut fattas i kommunfullmäktige under 2011. ^m ni så önskar
gör ni tillägg om detta i beslutet.

Utdragsbestyrkande

012 315 - ©COpyYight KoNtNtENTUS BLANKETTER 09-04
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

Sida

att godkänna förbundsordning med tillhörande samarbetsavtal och
bilagor för kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyn-
dighet,

att överlåta kommunens aktier i Länstrafiken i Norrbotten AB till kollek-
tivtrafikmyndighetentill nominellt värde,

att säga upp gällande konsortialavtal för Länstrafiken i Norrbotten AB i
samband med överlåtelse av aktierna per den 31 december,

att utse Bengt-klov lnnala sam ledamot och Peter Juntti som ersättare
för perioden 2012-01-01 till 2014-12-31 till kommunalförbundets
direktion.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Efter inlägg av ledamot Innala beslutar kommunfullmäktige ienlighet med
kommunstyrelsens förslag.

Justerare Utdragsbestyrkande

012 315 - ©Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09-04



28 SEPTEMBER 2011

Förbundsordning
§ 1 - Namn

Förbundets namn är Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet.

2 läte
Förbundet har sitt säte i Luleå.

3 Medlemmar
Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden,
Gällivare, Haparanda, Joklkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå,
Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå samt Norrbottens läns landsting.

.. o
4 Andamal

Förbundets ändamål är att fungera som regional
kollektivtrafikmyndighet iNorrbottens län enligt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik.

§ 5 Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion enligt reglerna i
kommunallagen.

För förbundsdirektionen gäller reglemente enligt bilaga till
förbundsordningen.

6lnterimsor ang
Ett interimsorgan, enligt kommunallagen 3 kap 28 §, får bildas från
och med 2011-12-0 l .Interimsorganet består av de av medlemmarna
valda representanterna iden tillträdande förbundsdirektionen eller
annan av medlemmarna utsedd representant.

Interimsorganets uppgift är att vidta nödvändiga åtgärder fram till den
1 januari 2012 för myndighetens verksamhet.

l Förbundsdirektion
Direktionen består av 28 ledamöter och 28 ersättare. Respektive
kommun utser enledamot och en ersättare, och Norrbottens läns
landsting utser 14 ledamöter och 14 ersättare.

Ledamöter och ersättare välj s första gången för perioden 1 j anuari
2012 - 31 december 2014 och därefter för fyraår från och med 1
januari första året efter det att val till kommunfullmäktige. ägt rum i
hela landet.

1
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Val av ledamot och ersättare ska ske i respektive medlems fullmäktige
och valbar är endast den som är ledamot eller ersättare i medlems
fullro" tige. Vid förfall för ledamot ska denne i första hand ersättas av
en personlig ersättare från samma kommun som ledamoten och i andra
hand av en ersättare i den turordning som kommun-
/landstingsfullmäktigehar bestämt.

Direktionen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande för
samma mandatperiod som förbundsdirektionen. ordförande välj s
bland landstingets ledamöter. Vice ordförande utses bland
kommunernas ledamöter.

Direktionen utser inom sig ett arbetsutskott bestående av 7 ledamöter
och 7 ersättare. Landstinget ska ha 4 ordinarie ledamöter och 4
ersättare. 4vriga platser, ordinarie och ersättare, fördelas mellan
kommunerna. Fördelningen i arbetsutskottet ska vara 4 från
direktionens politiska majoritet och 3 från direktionens politiska
minoritet. Mandattiden för arbetsutskottet ska vara densamma som för

.-
direktsonen.

Politiskt parti, med mandat i landstingsfullmäktige, som ej erhåller
ordinarie eller ersättarplats i direktionen kan erbjudas en insynspost
med närvarorätt, yttranderätt och arvodesrätt men ej beslutsrätt.

^ 8 Beslutsordning
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet med. minst 2/3 av
ledamöterna närvarande.

9 U ifterppg
Förbundet ärregional kollektivtrafikmyndighet för Norrbottens län
och svarar inom länet förde uppgifter som enligt lag eller författning
åläggs regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Förbundet kan överlämna befogenheter till annan i den ordning som
föreskrivs i lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. Förbundet kan inte
överlämna myndighetsansvaret.

Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för persontransporter enligt
lagen (1997 :73 6) om färdtj änst eller lagen (1997:73 5) om
riksfärdtj änst i de kommuner som överlåtit sina uppgifter till
kollektivtrafikmyndigheten enligt kollektivtrafiklagen 2 kap 1 § 4 st.

Efter överenskommelse med landstinget och en eller flera kommunler
i länet får förbundet upphandla persontransport-och samordnings-
tj änster för sådana transportändamål som kommunerna eller
landstinget ska tillgodose samt samordna sådana transporttjänster i
enlighet med kollektivtrafiklagen 2 kap 11 § .

2
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1 o Finansierin
Kostnaderna för förbundets verksamhet ska, i den månde inte täckspå
annat sätt, erläggas genom bidrag från medlemmarna.

Norrbottens läns landsting ansvarar för underskottfinansieringen för
trafikutbud avseende stomlinjer och den regionala persontågstrafiken.
Kommunerna ansvarar för underskottsfinansieringen för trafikutbud
avseende linjer inom respektive kommun. Fördelningen av
underskottsfinansieringen för kollektivtrafiken ilänet redovisas i
samarbetsavtalet.

11 Andel i till ån ar och skulderg g
Varje medlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och
skulder i förhållande till vad medlemmarna tillskjutit i bidrag till
verksamheten för föregående verksamhetsår. Vid skifte av förbundets
behållna tillgångar ska samma grund tillämpas.

§ 12 Budget och ekonomisk styrning
Direktionen ska varje år fastställa budget för förbundet inom den ram
som medlemmarna beslutat om. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt enplan för
ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Direktionen ska redovisa underlag för kommande budgetförhandlingar
senast under mars månad. Direktionen ska fastställa budgeten senast
september månad. Budgetförslaget ska vara tillgängligt för
allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § kommunallagen.

När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen
som medlemmarna ska erlägga till förbundet enligt grunderna i 10 § i
denna förbundsordning.

Medlen erläggs till förbundet halvårsvis i förskott.

Direktionen ska avlämna delårsrapport över verksamheten till
medlemmarna minst en gång per år. Rapporterna ska innehålla
budgetuppföljning, bedömt årsutfall och verksamhetsuppföljning.

Förbundet kan för sin verksamhet ingå borgen för finansiering av
fordonsleveranser. Förbundet får inte ingå borgen för andra ändamål
utan varje medlems fullmäktiges godkännande. Förbundet får inte
heller uppta långfristiga lån utan varje medlems medgivande, men
däremot kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital.

§ 1 3 Revisorer
Förbundet ska ha tre revisorer, som utses av landstingsfullmäktige.

3
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Revisorerna välj s för. samma mandatperiod som ledamöterna och
ersättarna i direktionen. Omen revisor avgår eller uppdraget på något
sätt upphör under mandatperioden förrättar landstingsfullmäktige
fyllnadsval så snart som möj ligt.

Revisorerna ska granska förbundets verksamhet och lämna en
revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige, som beslutarom
ansvarsfrihet.

Direktionen godkänner årsredovisningen och översänder den till
revisorerna för granskning.

§ 14 Arvode och andra ekonomiska
förmåner

Förbundets ledamöter, ersättare och revisorer ska erhålla ersättning i
enlighet med de bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda i
Norrbottens läns landsting. Beslut om arvoden och andra ekonomiska
förmåner fattas i direktionen.

§ 15 Initiativrätt
Ärenden i direktionen får väckas av ledamot och ersättare i
direktionen, samt av medlemskommun och landstinget genom
framställan från behörig nämnd, kommun-/landstingsstyrelse eller
fullmäktige.

§ 16 Närvarorätt och yttranderätt
Direktionen avgör om någon som inte är ledamot eller ersättare i
direktionen har rätt att närvara och rätt att yttra sig vid direktionens
sammanträden.

§ 17 Kungörelser och tillkännagivanden
Kungörelser, tillkännagivanden omjustering av protokoll och övriga
tillkännagivanden ska anslås på av direktionen fastställd plats.

^ 18 Varaktighet och medlems rätt till
utträde

Förbundet är bi ldat tills vidare för att vara kollektivtrafikmyndighet.

Så länge lagen X2010;1065) om kollektivtrafik gäller ska landstinget
och samtliga kommuner i länet vara medlem i förbundet. För att
medlem ska få rätt till utträde måste en lagändring beslutas.
Förbundsordningen kan sägas upp för omförhandling av villkoren.
Uppsägningstiden är 12 månader räknat från ingången av den månad
då uppsägningen skedde.
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Framtida förändringar i den regionala samhällsstrukturen kan leda till
att kollektivtrafikmyndigheten ombildas.

19 Tv inte r
Tvist mellan förbundet och dess medlemmar avgörs av särskild
förlikningsman eller. i allmän domstol.

§ 20 Ändring i förbundsordningen
Ändring av eller tillägg till förbundsordningen föres lås av direktionen
och beslutas av medlemmarnas fullmäktige.

§ 21 Ikraftträdande
Denna förbundsordning gäller från och med 1 januari 2012.

5
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Samarbetsavtal
Mellan Norrbottens läns landsting och Arjeplog, Arvidsjaur, Boden,
Gällivare, Haparanda, .Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå,
Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner har följande avtal träf
fats ombildande av en kollektivtrafikmyndighet i form av kommunal-
förbund med direktion.

1. Bakgrund
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det i varje län finnas
enregional kollektivtrafikmyndighet.

2. Ändamål
Myndighetens uppgift är att fullgöra uppgifter som anges i lagen
(2010:1065) om kollektivtrafik och EU:s kollektivtrafikförordning
(EG 137012007).

3. Ansvarsområde
Myndigheten ansvarar för kollektivtrafiken ilänet och fattar beslut om
trafikförsörjningsprogram och allmän trafikplikt inom länet. Myndig-
hetenbeslutar om taxor för trafiken med trafikplikt.

Myndigheten kan besluta att lägre taxa får tillämpas inöm enkommun
för viss trafik orn denna taxa är förenlig med målen i trafikförsörj-
ningsprogrammetoch bedöms vara förenlig med kommunallagens
regler om kompetens och likställighet. Om myndigheten medger att
lägre taxa får tillämpas inam enkommun för viss trafik ska de mer- .
kostnader som uppkommer fullt ut bekostas av berörd kommun. När-
mare regler ska specificeras i det avtal som träffas mellan myndighe-
tenoch kommunen.

Myndigheten kan besluta att godkänna kommunala tillköp i begränsad
omfattning och under en begränsad tid. Eventuella tillköp ska vara fören-
liga med målen för kollektivtrafikens utveckling enligt trafikförsörj-
ningsprogrammet och inte påverka kollektivtrafiksystemet negativt. Till-
köp ska vara förenliga med kommunallagens bestämmelserom kompe-
tensoch likställighet. Berörd kommun ansvarar för nettokostnaden. Ett
särskilt avtal upprättas mellan berörd kommun och myndigheten.

Myndigheten ansvarar för beställningscentralen, vilket regleras i sär-
skilt avtal med landstinget.

Myndigheten kan överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän
trafik till ett aktiebolag som myndigheten har inflytande över eller till
enkommun för eget område.

Myndigheten övertar ansvaret för Länstrafiken i Norrbotten AB ge-
nom -att nuvarande ägare överlåter samtliga sina aktier till myndighe-
ten enligt ett särskilt aktieöverlåtelseavtal.

1
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^4. Myndighetens organisation
Myndigheten organiseras som ett kommunalförbund med direktion.
Sammansättningen av och regelverket för förbundet fastställs i för-
bundsordningen.

5. Myndighetens finansiering
Nuvarande ägare av Länstrafiken i Norrbotten AB, Norrbottens läns
landsting och kommunerna i Norrbottens län, överlåter samtliga sina
aktier till nominellt värde till myndigheten mot betalning enligt rever-
ser.

Fördelningen av underskottsfinansieringenfär myndighetens verk-
samhet sker enligt fördelningsmodellen att landstinget svarar för den
totala nettokostnaden för stomlinjenätet med buss samt all persontåg-
trafik.

Kommunerna ansvarar för inomkommunala linj er och står för netto-
kostnaderna irespektive kommun, inklusive kommunernas kostnader
gällande avtal för underskottstäckning av särskild kollektivtrafik.

De ingångna avtalen för inomkommunala linj er, stomlinj etrafik och
persontågtrafik fortsätter att löpa tills avtalsperiodens slut.

För tätortstrafik/sjötrafik ska nettounderskottet täckas av den kommun
där denna trafik bedrivs. När löpande avtal för denna .trafik successivt
upphör övertar myndigheten ansvaret.

Kriterier för uppdelning av linjer och kostnadsansvar samt under-
skottsfinansieringen för respektive kornmun och landsting redovisas i
bilaga till detta avtal och revideras vid förändrad. trafikproduktion.
Även aktuella stomlinjerlinomkommunalallnjer redovisas i denna bi-
laga.

G. Planering av trafik
Varje kommun och landstinget ska ange sitt behov av kollektivtrafik i
sin kommunllandsting som underlag för myndighetens planering av
trafikförsörjningsprogrammetnch beslut öm allmän trafikplikt. I de
fall särskilda trafikavtal krävs, avtalar myndigheten med landstinget
och kommunerna om den trafik som ska bedrivas inom respektive om-
råde.

7 . Avtal om allmän trafik
Myndigheten ansvarar för upphandling och tecknande av avtal om
allmän trafik enligt beslutet om allmän trafikplikt.

2
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8. Ansvar för resecentrum , bussterminaler och
hållplatser

Kommunerna skall tillgodose myndighetens behov av mark för buss-
stationer, hållplatser och andra markbehov som finns för kollektivtra-
fikens bedrivande. Kommunerna skall i den fysiska planeringen beak-
takollektivtrafikens behov.

Inom område med detaljplan och på det kommunala gatunätet svarar
kommunerna för drift och underhåll av kollektivtrafikens anläggning-
ar (samverkan med myndigheten. För drift och underhåll av kollektiv-
trafikanläggningar pådet statliga vägnätet skall myndigheten träffa
avtal med Trafikverket.

9. Trafikantinformation
Myndigheten ska samarbeta med andra myndigheter och kollektivtra-
fikföretag för att skapa ett gemensamt informationssystem . Myndighe-
tenska via trafikförsörjnfngsprogrammet ta fram ett grundläggande
informationskoncept för trafikantinformation.

10. Tvister
Tvist mellan parterna i avtalet avgörs av särskild av särskild förlik-

ningsmaneller f allmän domstol.

11. Avtalets giltighet
Detta samarbetsavtal träder i kraft när samtliga kommuners och lands-
tingets fullmäktiges beslut vunnit laga kraft, dock senast 2012-0 l -O l .

Avtalet förlängs därefter automatiskt i perioder som motsvarar man-
datperiodens längd för allmänna val till landstings- och kommunfull-
mäktige såvida inte samarbetsavtalet sagts upp senast 12 månader
före respektive avtalsperiods utgång.

Framtida förändringar i den regionala samhällsstrukturen kan leda till
att Norrbottens läns kollektivtrafikmyndfghetombildas.

Luleå 2011-xx-xx

För Norrbottens läns landsting

------------------------ ---

För Arj eplogs kommun För Arvidsj aur kommun

----------------------------

För Bodens kommun För Gällivare kommun

3
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---------------------------

För Haparanda kommun För Jokkmokk kommun

För Kalix kommun För Kiruna kommun

---------------------------

För Luleå kommun För Pajala kommun

För Piteå kommun För Älvsbyns kommun

^^^^.^^^^^.^^^^^w^w^^r^^^^^^^

För Överkalix kommun För Övertorneå kommun

---------------------------
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Reglemente för förbundsdirektionen
Direktionen för Kollektivtrafikmyndigheten iNorrbottens län ska bedriva
verksamheten enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt
fastställda samverkansavtal, förbundsordning och reglemente, samt lagar och
föreskrifter i övrigt som gäller för verksamheten.

1. Verksam hetrom råde
Direktionen. ska leda verksamheten och följa de frågor som kan inverka på
förbundets utveckling och ekonomiska ställning.

Direktionen är myndighetens personalpolitiska och personaladrninistrativa
organ .

2. Huvudarbetsuppgifter
Direktionen har till uppgift

- att vara regional kollektivtrafikmyndighet och besluta om trafikför-
sörjningsprogram, allmän trafikplikt inom länet och om taxor för tra-
fikmed traf kplikt,

- att setill -att verksamheten bedrivs på ett rationellt och ekonomiskt
sätt.

Kollektivtrafikmyndigheten får, efter beslut av sin beslutande församling,
överlämna befogenheten att ingå avtal om allmän trafik till ett aktiebolag
som myndigheten har inflytande över eller till en kommun för eget område.

3. organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med en direktion bestående av 28 leda-
möteroch 28 ersättare och ett arbetsutskott med 7 ledamöter och 7 ersättare
enligt förbundsordningen.

4. Närvarorätt och yttranderätt
Direktionen avgör om någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen
har rätt att närvara och rätt att yttra sig vid direktionens sammanträden.

5. Kallelse
Kallelse till sammanträde med direktionen upprättas på ordförandens ansvar.
Kallelsen med föredragningslista sänds till ledamöter och ersättare endast.
vid den tidpunkt direktionen bestämt.

6. Reservation
Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera re-
servationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas innan
protokollet justeras.

7. Protokollsanteckning
Ordföranden kan medge att tjänstgörande ledamot eller tjänstgörande ersät-
taretillåts göra protokollsanteckning.

1
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8. J usteri ng av protokol
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot inom 14 dagar enligt
kommunallagen 5 kap 61 §.

Om direktionen beslutar att en paragraf ska justeras omedelbart, ska paragra-
fen redovisas skriftligt innan direktionen justerar den.

Tillkännagivanden anslås på av direktionen angiven plats.

9 . Delegation
Direktionen ska upprätta en delegationsordning för myndigheten.

10. Arkiv och diarium
Kollektivtrafikmyndigheten är arkivmyndighet.

Till myndigheten inkomna handlingar är allmänna handlingar, som ska regi-
streras utan dröjsmål., om det inte är uppenbart att de är av ringa betydelse
för myndighetens verksamhet.

2
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Reglemente --för revisorerna
1 . Revisorernas uppgifter

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser om revision i kom-
munallagen, god revisionssed, detta reglemente och förbundsordning-
en.

2. Revisorernas antal och organisation
Förbundet har tre (3) revisorer, som efter allmänna val utses av full-
mäktige iNorrbottens läns landsting för en mandatperiod. Uppdraget
är slutfört när revisorerna under året efter valet har avslutat gransk-
ningen av mandatperiodens sista års verksamhet och avlämnat revi-
sionsberättelse.

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

Om enrevisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under man-
datperiodenförrättar landstingsfullmäktige iNorrbotten fyllnadsval så
snart som möjligt.

3. Revisorernas ekonomi och förvaltnin g
Revisorerna svarar för sin egen förvaltning. Direktionen tillhandahål-
ler medel för sakkunnigt biträde till revisionen.

4. Sakkunniga biträden
Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfatt-
ning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Vid upphandling tillämpas landstingets upphandlingsregler. Reviso-
rernabeslutar sj älva om upphandling.

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplys-
ningargäller också de sakkunniga som biträder revisorerna.

5. Revisorernas sammanträden
Sammankallande/ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i
granskningsarbetetodr till sammanträden i ärenden om sin förvaltning
och om jäv. Revisorerna får kalla även .sakkunniga och andra experter
till dessa sammankomster.

6. Minnesanteckningar
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Sammankallande/ordförande ansvarar för att an-
teckningarnaupprättas.

1. Protoko!!
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om j äv ska tas
upp i protokoll. Sammankallande/ordföranden ansvarar för att proto-

1
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koll upprättas. Protokollet justeras av sammankallande/ordföranden
och ytterligare en revisor.

Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras ome-
delbart, Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar
den. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att
revisorerna är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall under-
tecknas av sammankallande/ordföranden.

8. Arkiv
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen
och fastställt arkivreglemente.

9. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen skall lämnas till medlemskommuner-
nas/landstingets fullmäktige senast vid det sammanträde då fullmäkti-
gebeslutar beträffande frågan om ansvarsfrihet.

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för re-
sultatet av revisorernas granskning . Varj e medlems fullmäktige beslu-
tar om ansvarsfrihet för direktionen i sin helhet.

10 . Reglementets giltighet
Reglementet gäller från 2012-O1-Ol till dess kommuner-
nas/landstingets fullmäktige fattar annat beslut.

2
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Revers vid fö rvärv/överlåte lse av aktie r . i
Länstrafiken i Norrbotten AB
Till Haparanda kommun betalar Kollektivtrafikmyndigheten iNorrbottens
län kapitalbelopp, ränta och amortering enligt villkor i denna revers.

Ursprungligt kapitalbelopp : 203 000 kr
Startdag:
Likviddag:
Slutdag:
Slutiörfallodag:
Räntesats:
Amortering:

2012-O1 ^O1
20 ] 2-01-03
20xx-12-31
20xx-12-3 0
Räntan sätts till 0 procent
Kollektivtrafikmyndigheten iNorrbottens län
äger rätt att vid tidpunkt som myndigheten
väljer, amortera denna skuld helt eller delvis i
förtid. Sådan förtida amortering ska aviseras
till innehavaren av denna revers senast 20
bankdagar före likviddagen för amorteringen.
På slutförfallodagen ska den. kvarvarande
kapitalskulden amorteras i sin helhet. Alla
amorteringar ska antecknas på
originalreversen med belopp och datum när
amorteringen skedde och undertecknas av
båda parter.

Betalningsanvisning : Aviserad amortering ska ske till landstingets
bankkonto xxxxxxxxxxxxx.

Luleå 2011-xx-xx

För Haparanda kommun För Kollektivtrafikmyndigheten
iNorrbottens län

--------------------------------------
Firmatecknare Firmatecknare
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Författn samling

SAMMANTRÄDESPR01'OKOLL

Dnr 20111391.00

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet , ändring

Sida

Kommunala Pensionärsrådet har vid sammanträde 2011-10-11, § 28,
gjort en översyn av sitt reglemente , där ändringar skrivits in med fet, kursiv
stil.

Rådet beslutar att sända reglementet till kommunfullmäktige för antagan-
de.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ändring i Kommunala Pensionärsrådets reglemente enligt
bilaga.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Efter inlägg av ledamot Bolmgren beslutar kommunfullmäktige ienlighet
med kommunstyrelsens förslag. (Bilaga)

Utdragsbestyrkande

012 315 - ©Copyright KOMMENTUS BLANKETTER o9-04



Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet iHaparanda Stad

Rådet är ett, organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan
företrädarna för pensionärsorganisationerna och.kommunensstyrelser och nämnder.

syfte

att rådet skall förstärka inflytandet i alla frågar sam gäller äldre,

air rååe# ska!! rne +^verka vld förbereafelser av upphandlingar som särskilf
berär älåre och vid förberedelser av krav och regler som gäller Lagen om
valfrihefssys^emet^L^OVj .

att rådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och
förvaltningar

att rådet skall beakta, att pensionärernas synpunkter beaktas i nämndernas
verksamhetsplanering.

att rådet skall initiera nya pensionärsfrågor inämnder och förvaltningar,

att rådet skall vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna,

a#t rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Arbetsuppg ifte r

Kommunens företrädare skall informera rådet orn planer och förändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och
därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell . nämnd/styrelse. Därigenom ges
pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.

Pensionärernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt arbeta . för förändringar i
kommunala verksamheter. De kan informera om och ge förslag till lämpliga ,
anpassningar. av det serviceutbud som berör äldres möjligheter till en god livskvalitet.
Således skall kommunala pensionärsrådet^vara ett referensorgan med
överläggningsrätt ifrågor som rör pensionärer.

^'^



Rådets sammansättning

^. Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
eller nämnd om styrelsen så beslutar.

^. Riksorganisation för pensionärer som genom sin lokalförening bedriver ideell
organiserad verksamhet inom kommunen kan efter beslut i kommunstyrelsen
vara representerad i rådet.

3. Kommunen fastställer antalet ledamöter Och ersättare från de pension^rs-
organisationersam skall ingå i det kommunala pensionärsrådet. Antalet
ledamäterfrån respektive organisation bestäms med hänsyn till antalet
medlemmar och samhällsinriktadvetksamhet.

4. organisation, som ingår i det kommunala pensionärsrådet, skall före den 1
november , det år kommunfullmäktige väljs, lämna förslag till kommunstyrelsen
på ledamöter och ersättare,

b. Kon^munstyrelsen^ utser politiska ledarnötet och ersättare , varav minst enskall
vara ledamot i kammunstyrelsenoch/eller minst en från nämnd styreis^n
beslutar skall knytas till kommunala pensionärsrådet.

organisation och arbetsformer

Pensionärsrådet utser inom sig ordförande och vice ordförande. ^rdfärande bör
företrädesvis utses bland politiker och vice ordförande bland färeträdarna från
pensionärsorganisationerna.

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och
föreslå dagordning till rådets sammanträde.

Till sekreterare i såväl rådet som dess beredningsgrupp förordnas en tjänsteman.,

Rådet skall sammanträda minst fyra gångerlår , varav ett sammanträde skall
hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling.
extra sammanträde skall hållas om rådets ordfärande, vice ordförande,
beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets ledamöter begär det.

Skriftlig kallelse jämte färedragningslista utsändes till rådets ledamöter och till
rådets ersättare senast 14 dagar färe rådets sammanträde.

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och
beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att
vidare information och behandling underlättas.

Vid sammanträde föres protokoll justerat av ledamot från pensionärsorganisation.
Protokollsutdrag tillställs de som är berärda av protokollintagna beslut.
Fullständiga protokoll skall delges ledamöter och ersättare i rådet,
kommunstyrelsen , socialnämnden samt i kommunen verksamma
pensianårsföreningar.



Ekonomi

Till pensionärsorganisationernas representanter utgår arvode, traktaments^ och
reseersättning enligt av kommunfuflmäktige fostställda regler för förtraenåevalda.

Ändring av reglemente

Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av kommunala pensionärsrådet,
kommunstyrelsen och socialnämnden. .

Fastställan

Reglemente för kommunala pensionärsrådet skall fastställas av
karnn^unfull^mäktige. ^ .

Utbildning

Ledamörterna i kommunala pensionärsrådet skall erhålla utbildning likvärdig den
som bjuds Hämndledamöterna ikommunen , dock minsten dag per år.

ovanstående förslag till reglemente följer den rekommendation till reg{emente,
som har tagits fram i en särskild arbetsgrupp bestående av representanter för
PRO, ^PF , ^KPF , SPRF , RPC, samtliga representerade i regeringens
pensionärskommitte,

WAS
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Kf§83
Ks § 132
Au § 248 Dnr 20111221.00

Motion , Haparanda GMO -fri Zon

Ledamot Lena Keisu Gard (S) har inlämnat följande motion:

"Debatten om GMO är högaktuell i samhället och särskilt i Haparanda där
en stor odling av den genmodifierade potatissorten , Amflora finns ikom-
munen.

Vad är GMO?
Genetiskt Modifierad Organism , G11/!0, transgen organism, organism
som med genetik fått en eller flera främmande gener tillförda till sin arvs-
massa. Genetiskt modifierade växter odlas för livsmedelsproduktion, ge-
netiskt modifierade mikroorganismer och djur är vanliga inom forskning
och mikroorganismer även inom produktion av läkemedel och livsmedel.
(Källa:vuvuw. ne.selgenetiskt-modifierad-organism)

Vad är Amflora?
Amflora är en genetiskt modifierad potatis och är den första grödan som
fått tillstånd för odling i EU sedan 1998. Planerna förAmfloran är odling i
Sverige, Tyskland och Tjeckien.
Amflora är inte en matpotatis utan en stärkelsepotatis och ska användas i
industrin vid exempelvis pappersframställning. När stärkelsen urpotatisen
använts finns rester av potatisen kvar som kan användas som djurfoder
enligt ett godkännande i EU. I Amflora finnsen antibiotikaresistens gen.
Jordbruksverket menar att pollenspridning från potatis utgör generellt inte
ett stort problem.

Företagen som hanterar Amflora utför kontroller och övervakning för att
undvika att Amflora blandas med andra potatisodlingar.
Under hösten 2010 fann företaget, Plant Science Soveden i sitt övervak-
ningsprogram förAmflora plantor av en icke godkänd genetiskt modifierad
potatis vid odlingar i Norrbotten (Källa: www.s'v.se).

Varför GMO-fri zon?
Då kontrollen av GMO-odlingarna har brister, påverkan av pollenspridning
finns och sambandet mellan GMO och antibiotikaresistens behöver utre-
das vidare anser jag att Haparanda kommun bör göra som andra kommu-
ner, landsting och företag i Sverige och föregå som goda exempel där med-
borgarnas hållbara livsmiljö med utgångspunkt bärvara vägledande i att
ekokommunen, Haparanda är en GMO-fri zon.

Med hänvisning till ovanstående, yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar:

Justerare Utdragsbestyrkande
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-Att Haparanda Kommun arbetar för att ta fram handlingsplaner som tydligt
uttalar ett långsiktigt mål att kommunen ska vara och förbli GMQ-fri.

-Att Haparanda kommun tar initiativ till en samverkan med kommunens
jordbrukare om att jordbruk ska befrias från GMG, att GMa-grödor inte ska
odlas samt att mark inte ska arrenderas ut till kommersiella odlingar eller
försök för GM^-grödor.

-Att Haparanda kornmun beslutar att man till kommunens verksamheter,
inte köper mat till våra barn och våra seniorer som innehåller ellerframställs
av GM^-grödor, genom att de djur som ger kött, mjölk och ägg inte har ätit
GMO produkter".

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20, § 48, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens beredning har vidaresänt motionen till kommunled-
ningsförvaltningenstjänstemän för beredning.

I yttrande anför miljö- och hälsoskyddsinspektörerna, kost- och lokal-
vårdschef och klimatstrategen bl a följande:

"Haparanda Naturskyddsförening inkom 2001 med skrivelse att utropa
Haparanda till GMO-fri zon och därmed

att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från ,genetiskt modi-
fieradegrödor

att kommunen skriver ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad
upphandling

att kommunen tar ett principbeslut att man inte i nuläget vill se några
odlingar av genetiskt modifierade organismer i kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsinspektöreunvor Henriksson inlämnade ett yttran-
detill skrivelsen till kommunstyrelsen med förslaget

att Haparanda stad utropas till GM4-fri zon enligt Haparanda Natur-
skyddsföreningenförslag.

Kommunstyrelsen beslutade 2001 -04-09 i enlighet med de två översta alt-
satserna iNaturskyddsföreningens förslag , medan punkt tre föll bort. Se-
naresamma år inkom Carin Kerttu och Eine Piriläs med en liknande mo-
tion om att utlysa Haparanda till GMC^-fri zon med samma att -satser som
Håparanda Naturskyddsförenings förslag .

Justerare Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutade 2001-12-17, enligt Carin Kerttus och Eine
Pinläs motion

...
att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från genetiskt modifie-

radegrödor
att kommuner skriver ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad

upphandling
att Haparanda stad inte i nuläget vill se några odlingar med genetiskt

modifierade organismer i vår kommun beroende på att gentekniken
förutsätter ett intensivt jordbruk som bl . a. är beroende av kemiska
bekämpningsmedel vilket inte gör jordbruket miljövänligare

Tidigare beslutet innebär därmed att Haparanda fastslagit att inte tillåta
GM-grödor i upphandling samtverka för att GM-grödor inte skall odlas i
kommunen. Det som saknas för att uppfylla de hittills fyra skrivelser och
motioner som inkommit om Haparanda som GMO -fri zon är därmed
- ett principiellt beslut om att utse Haparanda till GMO-fri zon
- utarbeta en handlingsplan i syfte att införliva detta
- tillägga i upphandlingsunderlag att GM-.grödor inte fårförekomma i

djurfoder till kött- och mejeriprodukter kommunen upphandlar
- ta initiativ till en samverkan med kommunens jordbrukare om att

jordbruk ska befrias från GMO
- verka för att det i kommunen inte,skall odlas eller arrenderas ut

mark för kommersiella eller försöksodlingar av GM-grödor"

Miljö-och hälsoskyddsinspektörerna, kost- och lokalvårdschef och klimat-
strategenförslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att utropa Haparanda till GMO-fri zon enligt inkomna motionerfrån
Lena Keisu Gard, Socialdemokraterna , och Pekka Hyötylä, Väns
terpartiet, vilket innebär

att utarbeta en handlingsplan för hur kommunen aktivt skall verka för
att GM-grödor inte odlas eller handlas med i kommunen

att tillägga i upphandlingsunderlag att GM-grödor inte fårförekomma i
djurfoder till kött och mejeriprodukter kommunen upphandlar

att aktivt driva dialog med kommunens jordbrukare i syfte att befria
jordbruk från GM -grödor

att Haparanda stad skall verka för att det i kommunen inte skall odlas
eller arrenderas utmark för kommersiella eller försöksodlingar av
GM-grödor".

Justerare Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottet diskuterar ärendet och beslutar föreslå kommunstyrelsen
följande:

Kommunfullmäktige beslutar

att tagna . beslut , av kommunstyrelsen 2001-04-09, § 42 och kommun-
fullmäktige 2001-12-17, § 116, gäller enligt följande:

att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från genetiskt modifie-
radegrödor

att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad
upphandling

att Haparanda Stad inte i nuläget vill se några odlingar rned genetiskt
modifierade . organismer i vår kommun beroende på att gentekniken
förutsätter ett intensivt jordbruk som bl.a. är beroende av kemiska
bekämpningsmedel vilket inte gör jordbruket miljövänligare samt

att därmed anse motionen behandlad.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Efter inlägg av motionären Keisu Gard och ledamot Tornberg beslutar
kommunfullmäktige ienlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Motion att Haparanda kommun blir GMO fri zon

Ledamot Pekka Hyötylä (V) har inlämnat följande motion:

"Vänsterpartiet föreslår att Haparanda kommun blir en GMO fri zon".

Kommunfullmäktige beslutade 2011 -06-20, § 47, att remittera motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens beredning har vidaresänt motionen till kommunled-
ningsförvaltningenstjänstemän för beredning.

Se yttrande som miljö- och hälsoskyddsinspektörerna , kost- och lokal-
vårdschef och klimatstrategen anför i föregående paragraf.

Arbetsutskottet diskuterar ärendet och beslutar föreslå kommunstyrelsen
följande:

Kommunfullmäktige beslutar

att tagna beslut av kommunstyrelsen 2001-04-09, § 42, och kommun-
fullmäktiges beslut 2001-12-17, § 116, gäller enligt följande:

att kommunen inte medvetet köper in livsmedel från genetiskt modifie-
radegrödor

!I

att kommunen skriver in ovanstående i sina riktlinjer för miljöanpassad
upphandling

att Haparanda Stad inte i nuläget vill se några odlingar med genetiskt
modifierade organismer i vår kommun beroende på att gentekniken
förutsätter ett intensivt jordbruk som bl.a. är beroende av kemiska
bekämpningsmedel vilket inte gör jordbruket miljövänligare samt

att därmed anse motionen behandlad.

Motionären Hyötylä tackar för svaret.
s

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktig beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

HAPARANDA STAD

Kommunfullmäktige

Justerare
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Kommunledningskontoretfäreslår följande sammanträdesplan för Ks Au
och Kf för 2012:

Au Gruppledarträffar Ks
9 januari, kl 09 00 kl 08 00-09 00

23 januari, kl 08 30
6 februari, kl 09 00 kl 08 00-09 00 13 februari, kl 13 00

20 februari, kl 08 30
5 mars, kl 09 00 kl 08 00-09 00

19 mars, kl 08 30 26 mars, kl 13 00
16 april, kl 09 00 kl 08 00-09 00
7 maj, kl 09 00 kl 08 00-09 00

28 maj, kl 08 30 11 juni, kl 13 00
18 juni, kl 09 00 kl 08 00-09 00

13 augusti, kl 09 00 kl 08 00-09 00
27 augusti, kl 08 30
10 september, kl 09 00 kl 08 00-09 00 17 september, kl 13 00
24 september, kl 08 30

8 oktober, kl 09 00 kl 08 00-09 00 15 oktober, kl 13 00
22 oktober, kl 08 30

5 november, kl 09 00 kl 08 00-09 00
19 november, kl 08 30 3 december, kl 13 00
10 december, kl 09 00 kl 08 00-09 00

Vidare föreslår kommunstyrelsen följande sammanträdesplan för kom-
munfullmäktige:

27 februari , kl 13 00 , Budgetdirektiv
10 april , kl 13 00 Årsbokslut
25 juni , kl 10 00 Budget, delårs tertial 1, nämndernas mål
29 oktober , kl 13 00 Skattesatsen , delårs tertial 2
26 november , kl 13 00 Gemensamt med Torneå
17 december, kl 13 00

Kommunstyrelsen tar del av förslagen och återremitterar ärendet till ar-
betsutskottetför ytterligare beredning.

Arbetsutskottet går igenom sammanträdesplanen för 2012 och föreslår ett
extra kommunstyrelsesammanträde hålls den 17 september.

Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskottets förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige beslutar

att anta ovanstående förslag till sammanträdesplan 2012 för arbets-
utskottet , kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ledamot Perdahl Täikkö yrkar att man har Kommunstyrelse efter två ar-
betsutskott.

CJrdförande ställer ledamot Perdahl Täikkös förslag mot arbetsutskottets
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt arbetsutskottets
förslag. Votering begärs och verkställs genom öppen omröstning. Ordfö-
rande läser upp följande voteringsproposition som godkännes av kom-
munfullmäktige: Den som vill röstå för arbetsutskottets förslag röstar ja,
den som vill rösta ledamot Perdahl Täikkös förslag röstar nej.

Voteringen utfaller med 26 ja-röster och 2nej-röster. 2ledamöter ärfrån-
varandeoch 5 ledamöter avstår från att rösta.

De som lagt sin röst för ja-propositionen är ledamöterna Simu, Karkiainen,
Juntti, Tornberg, Haara, Pesula, Slagner, Segerlund, Keisu Gard, Niva,
Johannessen, Balmgren, Eliason, Kerttu, Franzen, Häggström, Härkö-
nen, Preiman, Taina Kenttä, Öhman, Paldanius, Sandlund, Lindgren, Vuo-
lo, Rosendahl och Tryggve Kenttä.

De som lagt sin röst för nej-propositionen är ledamöterna Perdahl Täikkö
och Grönberg.

Frånvarande är ledamöterna Innala och Hyötylä. Avstår från att rösta är
ledamöterna Rönnqvist, Löfgren Kitti, Liljergren, Piippo och Karlander.

Kommunfullmäktige beslutar således

att anta ovanstående förslag till sammanträdesplan 2012 för arbets-
utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Justerare Utdragsbestyrkande
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Medborgarförslag - Belysning till nya gc-vägen mot Mattila

Lars Suo har inlämnat följande medborgarförslag:

Sida

"För ett par år sedan anlades en ny gc-väg som utgör en förlängning av
gc-vägen till Marielund . Den är mycket välkommen och möjliggör gång-
och cykeltrafik utmed Stadsvikens västra strand fram till Purravägen utan
att gående och cyklister på den . sträckan alls behöver färdas efter den
smala och starkt trafikerade Tornedalsvägen. Haparandabor kan därmed
gå "fyra tullar runt" med ett minimum av konfliktpunkter med biltrafik.

Den relativt nyanlagda gc-vägen har dock en svaghet: den saknar belys-
ning vilket sannolikt gör att vägen under den mörkare delen av året inte
nyttjas annat än under några få timmar under dagtid då det är ljust. Jag
förmodar att det särskilt för kvinnor känns otryggt att vandra i mörkret.

Förslag:
Mitt förslag är därför att vägen snarast förses med bra belysning för att
göra den användbarförflertaletunder en större del av dygnet".

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till kommun-
styrelsenför beredning och besvarande.

Utdragsbestyrkande

012 315 - ©Copyright KOMMENTUS BLANKETTER 09-04



HAPARANDA STAD

Kommunfullmäktige
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

^,Sq^^gpnl^eŝ gq
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Kf§87

Redovisning av besvarade medborgarförslag

Kommunfullmäktige tar del av svar på medborgarförslag enligt följande:

Bun § 113 Om skylt i Tjärhovet som upplyser orsaken till tjärsamling där
Ks § 122 Ang sandning av trottoarer
Ks § 123 Ang Gång och cykelväg från Seskarövägskälettlll Haparanda-

hamnsvägen

Kommunfullmäktige förklarar svaren på medborgarförslagen för delgivna,

Justerare Utdragsbestyrkande
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Efter att ordförande Tryggve Kenttä förklarat årets sist fullmäktigesam-
manträde avslutat tackar han ledamöterna och tjänstemännen förde arbe-
te man lagt ner under året och tillönskar dem, åhörarna , radiolyssnarna
och webbtittarna

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

1:e vice ordförande Raija Karlander tillönskar å fullmäktiges vägnar ordfö-
randeoch kommunmedborgarna

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

Justerare Utdragsbestyrkande
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