SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige
Folkets Hus i Övertorneå, måndag 15 juni 2020, kl 12:00

Plats och tid

Beslutande

Tomas Vedestig (SJVP)
Håkan Sandkvist (C)
Inga Savilahti Häggbo (S)
Tomas Mörtberg (C)
Emilia Hannu (C)
Robert Grape (C)
Ingemar Keisu (C)
Urve Kirt (C)
Margareta Törelid Haapaniemi (KD)
Anders Wälivaara (KD)
Roland Kemppainen (S)
Per-Erik Muskos (S)

Övriga deltagande

Peter Juntti, kommundirektör, Anna Andersson, tf kommundirektör
Gunvor Westerberg, sekreterare

Utses att justera

Emilia Hannu

Underskrifter

Camilla Mattila (S)
Henry Barsk (S)
Monika Krypsjö (S)
Christina Snell Lumio (V)
Marko Kenttämaa (SD)
Mikael Kerttu (S) ers: Bente Åkerholm
(S)
Johan Kummu (SJVP) ers: Siv Maaherra
(SJVP)
Ulf Zakariasson (PE) ers: Jörgen
Ekersund (PE)

Per-Erik Muskos
Paragrafer

Sekreterare

47-54

Gunvor Westerberg
Ordförande

Tomas Vedestig
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§ 47

Regler och riktlinjer för medelförvaltningen Övertorneå

2020/67
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§ 48

Pensionspolicy för Övertorneå kommun

2020/95
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§ 49

Revidering av taxa enligt miljöbalken

2020/49
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 47
Regler och riktlinjer för medelförvaltningen Övertorneå kommun
Beslut
Uppdaterade regler/riktlinjer för medelsförvaltning i Övertorneå kommun antas.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har lämnat förslag på uppdaterade regler/riktlinjer för
medelsförvaltningen i Övertorneå kommun.
Förslag till beslut
Monika Krypsjö (s) yrkar att ordet ”direkt” tas bort under punkten 4 - Ansvarsfulla
placeringar, andra stycket.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Krypsjös förslag om ändring i
texten under punkten 4 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 48
Pensionspolicy för Övertorneå kommun
Beslut
Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen med motiveringen att en
ny utredning görs med de ekonomiska konsekvenserna av en höjning till 100 % av
lönen vid minskad arbetstid till 80 %.
Ärendebeskrivning
Övertorneå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd
arbetsgivare, samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Kommunens pensions- och
trygghetssystem är en viktig del av medarbetarnas villkor för den framtida
privatekonomin. Bestämmelserna i kollektivavtalen är i vissa delar dispositiva och
ger utrymme för lokala eller individuella överenskommelser.
Syftet med pensionspolicyn är att:
 Beskriva det som kommunen har beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor.
 Få bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner
knutna till ålder.
 Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och
andra förmåner som är knutna till ålder.
 Ge ökad möjlighet att anpassa arbetstids- och pensionslösningar efter den
enskildes behov och förutsättningar.
 Öka attraktionen som arbetsgivare.
Förvaltningen har därför, i samarbete med Söderberg och Partners, tagit fram ett
förslag till en pensionspolicy som ger arbetsgivaren riktlinjer för att hantera lokala
och individuella överenskommelser kopplat till pension.
Beslut enligt pensionspolicyn fattas i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsordning, vilket innebär delegationsbeslut av kommundirektör med
ersättare personalchef.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 48 forts
Pensionspolicyns skrivelse under punkt 4.4, pensionsförstärkning vid förtida uttag,
föreslås ersätta nu gällande riktlinjer för hantering av övertalighet som antagits av
kommunstyrelsen 2010-04-19 § 67 samt reviderats 2011-02-07 §40.
Då anställda inom kommunens bolag inte omfattas av samma kollektivavtal som
kommunanställda föreslås bolagen ta fram separata pensionspolicys.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monika Krypsjö (s) yrkar att ärendet återremitteras för ny utredning under punkten
4.3 Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda. Krypsjö föreslår att minskad
arbetstid till 80 % erhåller 100 % av lönen istället för 80 % som i förslaget.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen för en ny utredning om de ekonomiska konsekvenserna för en
höjning till 100 % av lönen vid minskad arbetstid till 80 %.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 49
Revidering av taxa enligt miljöbalken
Beslut
Taxa enligt miljöbalken antas.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i beslut 2020-02-20, § 14 att kommunfullmäktige antar den reviderade taxan enligt miljöbalken.
En justering av antal tillsynstimmar för olika objekt är nödvändig för att anpassas
till de varierande verksamheterna. Timtaxan ändras inte.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-09, § 33 att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för komplettering av förslaget med ett förtydligande om
vilka taxeändringarna är mot den nuvarande taxan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med komplettering där det framgår
vilka taxeändringarna är mot nuvarande taxa.
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsnämnden
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 50
E-nämndens ansvarsutövande 2019
Beslut
Revisorernas synpunkter läggs med beaktande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en årlig grundläggande granskning av nämndens
ansvarsutövande. För 2019 års verksamhet har man genomfört en
dokumentationsgranskning med inriktning på ändamålsenlighet, ekonomisk
styrning samt intern kontroll. I granskningen har man biträtts av sakkunniga från
PwC.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att e-nämndens ansvarsutövande
under 2019 har varit tillräckligt.
Revisorerna lämnar följande rekommendationer;
- Att tydliggöra vad, när och hur rapportering ska ske till nämnden
- Att formulera tydliga verksamhetsmål som gäller för respektive verksamhetsår
Anmälan av jäv
Roland Kemppainen (s) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Beslutsexpediering
Revisorerna
E-nämnden
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 51
Motion - olika alternativ för uppvärmning av hus, se över
vattentäktsområden i bl a Turovaara
Beslut
Tekniska enheten uppdras att skyndsamt påbörja arbetet med att inventera och
upprätta förslag till vattenskyddsområden i Övertorneå kommun, där Övertorneå
centralort ska prioriteras.
Kostnaden för genomförande ska inrymmas i det av kommunfullmäktige i april
2020 beslutade tilläggsanslaget för säkerhets- och kapacitetsstärkande åtgärder för
vattenskydd
Utifrån ovannämnda förslag till åtgärder för inrättande av vattenskyddsområden ska
även inlämnad motion anses vara bifallen.
Ärendebeskrivning
I Naturvårdsverkets handbok (2015) om vattenskyddsområden anges att tillgången
till vatten för vattenförsörjning är en av våra allra viktigaste naturresurser. Där
syftet med att inrätta vattenskyddsområden är att ge vattenförekomster som är
viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Det handlar om att skapa ett skydd mot
tillfälliga och kontinuerliga föroreningar samt skadlig markanvändning.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det endast finns ett
vattenskyddsområde (Hedenäset) i hela Övertorneå kommun, vilket därtill inte är i
bruk. Detta innebär krasst att Övertorneå kommun inte har skyddat något
ibrukvarande vattentäkter mot, t.ex. skadlig markanvändning. Detta är ett arbete
som skyndsamt bör igångsättas.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 51 forts
När det gäller vattenförekomsten för Övertorneå centralort är samtliga
råvattenbrunnar anlagda i närheten av bostadsområdet Turovaara. Det har enligt
genomförda undersökningar samt av dåvarande miljö- och byggnadsnämnden
konstaterats ej vara lämpligt som vattenskyddsområde. Förvaltningen bedömer att i
arbetet med att utreda inrättandet av vattenskyddsområden för Övertorneå
kommun, så bör Övertorneå centralort prioriteras först. B l a då det behöver utses
ett nytt vattenskyddsområde eftersom det inte är möjligt att inrätta ett område där
befintliga råvattenbrunnar finns då det redan är utsatt för sådana risker som ett
vattenskyddsområde ska skydda emot.
Tekniska enheten bedömer att kostnaden för att genomföra utredning och
nödvändiga fysiska undersökningar uppgår till, ca. 220 tkr. Förvaltningen bedömer
efter samråd med tekniska enheten att kostnaden för att påbörja arbetet med att
inrätta vattenskyddsområden kan inrymmas i de av kommunfullmäktige tillskjutna
medel för säkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder.
Förvaltningen bedömer vidare att föreslagna åtgärder tillstyrker förslaget i Kummus
motion om att det ska tas ett nytt beslut rörande vattenskyddsområde för
Turovaara. Därav bedömer förvaltningen att Kummus motion bör anses vara
bifallen.
Beslutsexpediering
Tekniska enheten
Stabschef
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 52
Bredbandsutbyggnad Juoksengi
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1,7 Mkr i stöd till materialkostnader och
1,670 Mkr i stöd till grävbidrag, schakt och installation. Totalt 3,370 Mkr i
kommunalt stöd till byaföreningen.
Kommunfullmäktige beslutar även att utöka investeringsbudgeten med 2,37 Mkr.
Anslutningsavgiften på 10.000 kr per fastighet tillfaller kommunen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-17, § 41 att återremittera ärendet med en
intresseförfrågan till samtliga fastighetsägare i Juoksengi med begäran om bindande
anmälan. IT-enheten har skickat brev till samtliga fastighetsägare inom byn, med
uppmaning att binda sig för anslutning till bredbandsnätet till en kostnad av 10 000
kr.
Resultatet blev 104 inkomna anmälningar, vilket motsvarar 48 % av de utskickade
breven. Utav dessa är 75 st bostäder och resten är fritidshus eller föreningar. Alla
belägna inom Juoksengi by.
Byaföreningen kan med detta antingen bygga själv (med s.k. byakraft) eller göra en
entreprenadupphandling för total utbyggnad.
Förslag till beslut
Tomas Mörtberg (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten med 2,37 Mkr.
Per-Erik Muskos (s) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och att bredbandsutbyggnaden i Juoksengi skall läggas ut via anbudsförfarande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag med tillägget att utöka investeringsbudgeten med 2,37 Mkr.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 52 forts
Reservation
Per-Erik Muskos (s) reserverar sig mot beslutet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

KF § 53
Nya inlämnade motioner
Beslut
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendebeskrivning
1. Johan Kummu (sjvp) – ändring i reglerna för inlämnande av medborgarförslag
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

KF § 54
Delgivningar
Beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Obesvarade medborgarförslag
2. Obesvarade motioner
3. Aktuell befolkningsstatistik per 2020-06-02
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-06-15
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. Inga S Häggbo (s)
11. Per-Erik Muskos (s)
12. Camilla Mattila (s)
13. Henry Barsk (s)
14. Monika Krypsjö
15. Mikael Kerttu (s)
16. Christina Snell Lumio (v)
17. Marko Kenttämaa (sd)
18. Johan Kummu (sjvp)
19. Ulf Zakariasson (pe)
20. Tomas Vedestig (sjvp)

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

Summa:

20

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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