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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 43
Enkla frågor
Beslut
Följande enkla fråga får ställas:
Henry Barsk (s) frågar kommunstyrelsens ordförande om hembygdsgården i
Övertorneå, Aunesgården. Barsk undrar om Aunesgården kommer att hålla stängt i
sommar förutom fastställda visningar på söndagar och tisdagar kl 13.00.

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 44
Förslag till budget 2020 och flerårsplan 2021-2022
Beslut
Skattesatsen fastställs till 21,75 kr per skattekrona för år 2020,
Mål på fullmäktigenivå för styrelse och nämnder fastställs,
Budget för år 2020 fastställs enligt nedan;
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2019

Budgetram
2020

Kommunfullmäktige

580

550

Revision

840

800

Överförmyndaren

680

650

Kommunstyrelsen

50 585

50 700

Samhällsbyggnadsnämnd

2 850

2 800

Barn- & utbildningsnämnd 103 550

99 500

Socialnämnd

134 235

134 900

TOTALT

293 320

289 900

Kapitalkostnader

23 200

23 500

TOTALT

316 520

313 400

Fastställa flerårsplan för 2021-2022.
Bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa Verksamhetsplan 2020-2022
inom fastställda ramar och mål enligt budget 2020 flerårsplan 2021-2022
Fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att nämnderna medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
Plan 2021 – 2022 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 44 forts
Fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för år 2020 – 2022 med
tillägget att kultur- och fritidsutskottet investeringsram utökas med 200.000 kr.
Kommunstyrelsen medges rätt att omdisponera investeringsmedel inom totala
investeringsramen.
Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 utgör riktlinjerna utgör riktlinjerna för god
ekonomisk hushållning för perioden.
Uppmärksamma nämnderna på att de ekonomiska förutsättningarna kan försämras
framledes varför strukturella förändringar kan vara nödvändiga och att ramarna för
2021-20
Reservation
Per-Erik Muskos (s) reserverar sig mot beslutet.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) och Robert Grape (c) föreslår bifall till kommunstyrelsens
förslag till budgetram för 2020 med tillägget att investeringsramen utökas med
200.000 kr för kultur- och fritidsutskottet.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 45
Ansökan om tilläggsanslag för omställningskostnader
Beslut
I den utsträckning kommunstyrelsen inte klarar finansiering av verksamheten inom
tilldelad budgetram för år 2019 med anledning av omställningskostnader och
kommunen som helhet inte uppnår ett positivt balanskravsresultat lämnas en
begäran till kommunfullmäktige om nyttjande av medel från resultatutjämningsreserven, RUR.
Kommunstyrelsen lämnar förslaget avseende disposition av resultatutjämningsreserven i årsredovisningen till kommunfullmäktige. Den faktiska regleringen sker i
samband med fastställande av årsredovisningen.
Ärendebeskrivning
Önskemål om ekonomiskt utrymme via tilläggsanslag för strukturella åtgärder med
syfte att uppnå strukturförändringar har framförts. Kommunstyrelsen
prognostiserar ett underskott för år 2019 och omfattande strukturella åtgärder
behöver vidtas inför år 2020 för att klara verksamheten inom föreslagna
budgetramar.
Kommunstyrelsen avser att genomföra förändringar via omstrukturering av teknik,
information och administrationstjänster och att reducera antalet tjänster inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förändringar som tar tid att genomföra
och som kommer att innebära omställningskostnader. Kommunstyrelsen kommer
inte att kunna ta de kostnaderna inom budgetramen för 2019 men för att få
ekonomiskt genomslag bör åtgärder påbörjas skyndsamt för att även få effekt på
kostnaderna för 2020.
Förslag till beslut
Roland Kemppainen (s) föreslår att kommunstyrelsen lämnar en uppföljning till
kommunfullmäktiges möte i september 2019.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 46
Nyupplåning och omsättning av lån för år 2020
Beslut
Under år 2020 har kommunstyrelsen rätt att upplåna, d v s öka kommunens skulder
under år 2020, med totalt 20 mkr
Under år 2020 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2020
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun budgeterar för ett lågt positivt resultat och resultatet beräknas
komma från kapitalförvaltningen och återinvesteras. Investeringsnivån har de
senaste åren varit relativt hög och investeringar och övriga kostnader är ojämnt
fördelade över året.
För att kunna anpassa likviditeten till kommande behov föreslås kommun-styrelsen
ges rätt att öka låneskulden med 20 mkr under år 2020 samt att omsätta lån som
förfaller under året. Amortering på lånen görs i den omfattning som likviditeten
tillåter.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 47
Ny taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
Förslag till taxa utifrån Lag om tobak och andra liknande produkter, alkohollagen
och lag om handel med vissa receptfria läkemedel antas,
Årlig indexuppräkning samt att kommunstyrelsens arbetsutskott delegeras att
verkställa indexuppräkning av avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter,
alkohollagen och lag om vissa receptfria läkemedel.
Kommunfullmäktiges beslut om taxa 2013-11-04, § 110 upphävs.
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 att införa en ny tobakslag den 1 juli
2019, Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), härefter benämnd ”den nya
tobakslagen”. Den nya lagsstiftningen innebär skärpningar av samhällets kontroll av
tobaksförsäljning. I nuvarande tobakslag räcker det att den handlare som vill sälja
tobaksvaror anmäler sin försäljning till kommunen. Från och med den 1 juli 2019
krävs istället ett särskilt utfärdat tillstånd från kommunen för att handlaren ska få
sälja tobak. De som vill saluföra tobak och liknande produkter hädanefter måste lämna
in en ansökan till kommunen. Efter en ingående prövning bedömer kommunen om
sökanden har visat sig ekonomiskt och i övrigt lämplig att bedriva
tobaksförsäljning. Om så är fallet beviljar kommunen försäljningstillstånd varefter
handlaren får påbörja försäljning av tobak.
Lagen införs den 1 juli 2019 och det kommer då finns en fyra månader lång
övergångsperiod där de försäljningsställen som har anmält försäljning av tobak ges
möjlighet att fortsätta sin försäljning i avvaktan på att deras ansökan om
tobakstillstånd handläggs och beslutas. Detta gäller de handlare som den 30 juni
2019 har anmäld försäljning och som ansöker hos kommunen om tobakstillstånd
senast den 1 november 2019.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för handläggningen av tobaksansökan och för
den tillsyn som utförs över beviljade tillstånd. Detta regleras i kommunallagen och
den nya tobakslagen.
______
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 48
Samarbetsavtal om gemensam, virtuell och platsoberoende
löneadministration
Beslut
Samarbetsavtal tecknas om gemensam, virtuell och platsoberoende
löneadministration med Haparanda kommun från och med 2020-01-01.
Ärendebeskrivning
Kommunerna befinner sig i en demografisk förändring som innebär minskad
befolkning. Detta försvårar kompetensförsörjningen inom samtliga kommunernas
verksamheter, samtidigt som kravet på en effektiv organisation ökar.
Kommunfullmäktige har i juni 2018 fastställt en avsiktsförklaring gällande ett
utökat samarbete inom service- och tjänsteområdet med utgångspunkt från ökad
digitalisering samt gemensamma platsoberoende tjänster. I beslutet framgick att
separata avtal ska tecknas för respektive samarbete, där uppdragsfördelning,
avtalstid, uppsägningsvillkor och kostnadsfördelning tydliggörs.
Ett gemensamt utredningsdirektiv gällande virtuell löneadministration upprättades
för att påbörja en utredning. Utredningen syftade till att uppnå en gemensam
hantering av löneprocesserna med utgångspunkt från platsoberoende tjänster och
hög digitaliseringsgrad.
En styr- och arbetsgrupp med representanter från kommunerna har kartlagt
arbetsrutiner, system och genomfört risk- och konsekvensanalys. Målet är att ta
tillvara den kompetens som kommunerna gemensamt besitter, för att bedriva en
effektiv och kvalitetssäkrad löneadministration som säkerställer att kommunerna
kan uppfylla sitt huvuduppdrag gentemot medborgarna.
En gemensam virtuell löneadministration ska möjliggöra för kommunerna att
samnyttja och säkra kompetens och specialistfunktioner. Ambitionen är att erbjuda
fler parter att gå med i denna samverkan, efter att verkställighet och
implementeringsfasen genomförts.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 49
Översyn Ägardirektiv kommunala bolag
Beslut
Reviderade ägardirektiv för Övertorneå Energi AB, Övertorneå Energi Försäljning
AB och Stiftelsen Matarengihem antas.
Ärendebeskrivning
Kommundirektören har av kommunstyrelsens arbetsutskott, Ks Au 2018 § 116 fått
i uppdrag att sammankalla styrelseordförande samt VD för de av kommunen
helägda bolagen / stiftelse för genomgång av ägardirektiv.
Genomgång av ägardirektiv för Stiftelsen Matarengihem har ägt rum 2019-01-24
där kommundirektör, kommunstyrelsens ordförande, VD för stiftelsen samt
styrelseordförande för stiftelsen deltog. Förslag till reviderat ägardirektiv är
upprättat.
Genomgång av ägardirektiv för Övertorneå Energi AB och Övertorneå Energi
Försäljnings AB har ägt rum 2019-02-08 där kommundirektör, kommunstyrelsens
ordförande, VD för energibolagen samt styrelseordförande för energibolagen
deltog. Förslag till reviderade ägardirektiv är upprättade.
Ägardirektiv för Övertorneå Energi Försäljning AB ersätter ägardirektiv för
Övertorneå Värmeverk AB.
Protokollsanteckning
Per-Erik Muskos (s) deltar ej i beslutet.
Elisabeth Holmgren (s) tjänstgör som ledamot.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 50
Äskande om medel för byte av vattenmätare i Övertorneå kommun
Beslut
Investeringsmedel med 1,2 Mkr avsätts för 2019 för byte av nya vattenmätare samt
arbetskostnad.
Konsollerna skall bekostas av fastighetsägaren.
Reservation
Per-Erik Muskos (s) och Vega Kihlström (s) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Vattenmätare ska enligt STAFS 5§ bytas vart 10 år för vanliga hushållsvattenmätare (kallvatten). I Övertorneå kommun finns 1710 mätare som ska bytas
ut, vilket beräknas kunna utföras inom 3 år.
Information kommer att tillställas alla fastighetsägare med kommunalt vatten, då
bytet av vattenmätare kräver att kommunen bereds tillgång till utrymmet där
vattenmätaren finns. Vidare kommer också kostnader för fastighetsägaren då ex
uppsättning av vattenmätarkonsoll ska bekostas av fastighetsägaren, f n bedömt till
ca 2000 kronor/vattenmätare inklusive arbete.
I de fall där avstängningsventilen vid tomtgränsen inte fungerar kommer den att
bytas ut på kommunens bekostnad. Avstängningsventilen fungerar också som
gränssnitt mellan kommunen och fastighetsägaren vad gäller ansvar för
vattenanläggningen.
Uppgraderingen av vattenmätaren tillför också fördelar. All mätning kommer att
ske digitalt vilket innebär att de årliga utskicken och utskickssvaren försvinner vilket
innebär en minskad portokostnad på ca 20 000 tkr/år. Den digitala mätningen tas
in i ett debiteringsprogram utan att någon behöver registrera utskickssvaren och
fakturera då systemet utför faktureringen automatiskt. Den digitala mätningen
medför också automatisk sabotagekontroll och läckage-kontroll vilket kan minska
kostnader för vattenskador.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 50 forts
Kostnadsslag
Nya mätare (1 000,-/st) x antal
Arbetskostnad/byte (1 000kr/st) x
antal
Ventilbyte inkl grävning, material o
arbetskostnad, 25% av beståndet
Beräknad årskostnad

2019
570 tkr
570 tkr

2020
700 tkr
700 tkr

2021
470 tkr
470 tkr

2,1 mkr

2,6 mkr

1,6 mkr

3,24 mkr

4 mkr

2,54 mkr

Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Per-Erik Muskos (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Mörtbergs yrkande.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 51
Godkännande av uppsägning samt val av ny ledamot i Övertorneå Energi
och Övertorneå Energi Försäljning AB
Beslut
Avsägelsen godkänns.
Henrik Wahlberg väljs som ny ledamot i Övertorneå Energi AB och Övertorneå
Energi Försäljning AB t o m 2022-12-31.
Ärendebeskrivning
Anna Håkans har avsagt sig uppdraget som ledamot i Övertorneå Energi AB och
Övertorneå Energi Försäljning AB. Kommunfullmäktige skall utse ny ledamot
t o m 2022-12-31.
Förslag till beslut
Robert Grape (c) föreslår att Henrik Wahlberg väljs som ny ledamot.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 52
Nya medborgarförslag
Beslut
Inlämnade medborgarförslag godkänns.
Medborgarförslag 1 överförs till barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen för handläggning och beslut samt medborgarförslag 2 till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Ärendebeskrivning
1. Marita Mattsson Barsk – förändring i organisation. NKFC överförs från barnoch utbildningsnämnden till kommunstyrelsen
2. Sven-Erik Taavo – allmän besparingsplan med hjälp av effektiviseringskonsult i
kommunhuset
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 53
Besvarande av enkla frågor
Kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtberg (c) svarar på Henry Barsk fråga
om Aunesgården att kommunens destinationsutvecklare jobbar med att göra
kommunen mer attraktiv och att Aunesgården ingår i detta. Öppettiderna kommer
inte att ändras för sommaren 2019.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-17

Kommunfullmäktige

KF § 54
Delgivningar
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Befolkningsstatistik 2019-06-04
2. Länsstyrelsens protokoll 2019-05-08 – inspektion hos Överförmyndaren i
Övertorneå
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-06-17
Ledamot
1. Tomas Mörtberg (c)
Namn
2. Emilia Hannu (c)
3. Robert Grape (c)
4. Ingemar Keisu (c)
5. Håkan Sandqvist (c)
6. Urve Kirt (c)
7. Margareta Törelid Haapaniemi (kd)
8. Anders Wälivaara (kd)
9. Roland Kemppainen (s)
10. Bente M Åkerholm (s)
11. Inga S Häggbo (s)
12. Per-Erik Muskos (s)
13. Camilla Mattila (s)
14. Henry Barsk (s)
15. Birgitta Emanuelsson (s)
16. Leif Taavola (s)
17. Vega Kihlström (s)
18. Bengt Rytiniemi (v)
19. Marko Kenttämaa (sd)
20. Siv Maaherra (sjvp)
21. Yvonne Kangas (sjvp)
22. Jörgen Ekersund (pe)
23. Tomas Vedestig (sjvp)

Närvaro
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Summa:

23

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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