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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 128
Information - VA verksamheten
Beslut
Informationen föranleder inget beslut.
Ärendebeskrivning
Simon Abrahamsson, VA-chef lämnar information om VA verksamheten.
Fredrik Viklund från Rensman Norr presenterar företaget och dess verksamhet
som omfattar tjänster och produkter inom VA.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 129
Information - Jämställdhet & folkhälsoarbetet
Beslut
Informationen föranleder inget beslut.
Ärendebeskrivning
Anna Kommes, jämställdhets- och folkhälsosamordnare, lämnar information om
det pågående arbetet inom jämställdhet och folkhälsa.

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 130
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2021 - BRIS
Beslut
BRIS Nord beviljas verksamhetsbidrag med 10.000 kr för år 2021.
Verksamhetsbidraget belastar ansvar 118.
Ärendebeskrivning
Bris Nord ansöker om 10.000 kr i bidrag för år 2021. Bidragssumman är beräknat
utefter antal barn i kommunen, för Övertorneå kommun är det beräknat på 750
barn 2021. Bris ser en ständig ökning i antalet kontakter varpå man också fokuserat
på att bredda stödet, både med fler språk, ytterligare kuratorer och längre
öppettider.
Under pandemin har Bris sett en ökning med över 35 % fler kontakter och där av
har man också ökat summan som är sökt inför 2021.
Stöder kommunen Bris så bidrar man till att tillgodose barnets rättigheter enligt
Barnkonventionen där bland annat rätten till stöd både till barn och vårdnadshavare
som anges för att uppnå art 3 om barnets bästa. Bris tillhandahåller utbildningar
och föreläsningar och besöker kommuner som efterfrågar dessa. Bris har Sveriges
största nätverk som riktar sig till professionella som arbetar med och för barn,
vilket kommunen kan ta del av.
Beslutsexpediering
BRIS Nord
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 131
Heltid som norm
Beslut
Heltider ska införas stegvis inom Övertorneå kommuns verksamheter.
Förvaltningarna arbetar för att tillsvidareanställda som arbetar deltid erbjuds heltid,
samt att nya tillsvidareanställningar normalt sker på heltid.
Förvaltningarna ser över behovet av att genomföra strukturella och organisatoriska
förändringar som möjliggör heltidsanställningar. Detta innefattar även att göra
översyn av schemaplaneringen, samt i övrigt de rekommendationer som ges i
heltidsutredningen (Jotib AB, september 2020).
Alla nämnder ansvarar för att prioritera frågan inom sin verksamhet, samt att
återrapportera resultat till kommunstyrelsen. Första återrapportering sker juni 2021.
Socialförvaltningen ges ett särskilt uppdrag att under 2021 utse ett pilotprojekt där
heltidsorganisation ska införas.
Kommunledningsförvaltningen uppdras att se över riktlinjer och rutiner kring
anställningar och tjänstledigheter, med hänsyn tagen till heltid som norm, attraktiv
arbetsgivare samt de lokala förutsättningarna som råder på arbetsmarknaden i
Övertorneå.
Kostnader som uppstår i samband med att införa heltider ska utvärderas, analyseras
och hanteras i enlighet med gällande budgetprocess.
Ärendebeskrivning
I april 2016 tecknades ett kollektivavtal (HÖK 16) för anställda inom
välfärdssektorn mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Sveriges
Kommuner och Landsting (numera Sveriges Kommuner och Regioner). Avtalet
innehöll tydliga målsättningar om att införa ”heltid som norm” inom kommuner
och regioner. Avtalet innehöll en skrivelse om att alla arbetsgivare skulle, med
utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen skulle finnas på plats senast 201712-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning
fram till 2021-05-31.

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 131 forts
För att processen med att normera heltidsarbete ska nå framgång är SKR och
Kommunal överens om tre centrala mål; alla nya medarbetare ska anställas på
heltid, deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete samt fler av dem som redan har en
heltidsanställning men av olika anledningar jobbar deltid i dag, ska eftersträva
heltidsarbete.
De centrala målen innebär inte ett krav för deltidsanställda att gå upp i heltid.
Att arbeta för att fler arbetar mer är en fråga som är viktig att prioritera utifrån
arbetsmiljö-, kompetensförsörjnings- samt jämställdhetsperspektiv.
Inom Övertorneå kommun har Kommunfullmäktige redan år 2002 beslutat att
bifalla motionen om att erbjuda alla anställda inom Övertorneå kommun den
sysselsättningsgrad som de önskar vilket samtidigt innebär rätten till heltid för alla.
Frågan har därefter genom åren utretts i olika grad och en handlingsplan togs fram,
enligt HÖK 16, men arbetet har sedan ej konkretiserats inom verksamheterna.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-09 har man fattat beslutet att anlita
företaget Jotib AB för att utreda heltidsfrågan inom socialförvaltningen (KS § 131,
2019-12-09). Rapport har lämnats från Jotib i september 2020, med en rad
rekommenderade åtgärder.
Beslutsexpediering
HR enheten
Socialförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Barn- & utbildningsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 132
Julgåva till anställda inför julen 2020
Beslut
Med anledning av Covid -19 och risken för smittspridning vid större sammankomster beslutar kommunstyrelsen att arbetsgivaren inte anordnar någon julfest,
eller några julluncher/julmiddagar inför julen 2020. Personalen erhåller istället en
julgåva i form av ett presentkort.
Kommunstyrelsen avsätter 240 tkr för presentkorten. Kostnaden fördelas mellan
förvaltningarna.
Ärendebeskrivning
Inför jul har arbestgivaren vanligtvis bjudit anställda och politiker i nämnder på
jullunch, julmiddag, eller motsvarande. Detta har tidigare år kombinerats med en
julgåva och 2018 var julgåvan ett presentkort där 660 st presentkort delades ut till
tillsvidareanställda och vikarier. Uppskattningsvis kostade julfirandet år 2018 cirka
225 tkr med julgåva och julluncher/julmiddagar.
Julen 2019 anordnades istället för jullunch/julmiddag och julgåva en större julfest
vid två tillfällen för alla anställda och politiker. Kostnaden för julfesten uppgick till
cirka 200 tkr.
Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin är det inte lämpligt att
arbetsgivaren genomför sammankomster inför julen 2020. Därför föreslår
kommunledningsförvaltningen att man i år inte anordnar någon julfest eller några
julluncher/julmiddagar, utan att anställda istället enbart erhåller en julgåva i form av
ett presentkort. Kostnaden för inköp av julgåva föreslås motsvara tidigare års
kostnader enligt ovan.
Beslutsexpediering
HR enheten
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 133
Förslag till förändringar i kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut
Förslag till ny delegationsordning för säkerhetsskydd, krisberedskap och
totalförsvar antas.
Ärendebeskrivning
För att kunna efterfölja intentionerna i säkerhetsskyddslagen samt möjliggöra
utformning och utveckling av en ändamålsenlig säkerhetsskyddsorganisation är
bedömningen att det föreligger behov av ett antal tillägg och ändringar under p.5.14
säkerhetsskydd i antagen delegationsordning.
I delegationsordning anges att kommundirektör ersätter säkerhetsskyddschef vid
dennes frånvaro. Då kommundirektör inte är involverad i säkerhetsskydssfrågor
daglig dags är bedömningen att det istället är lämpligare att säkerhetssamordnare
utses till att ersätta säkerhetsskyddschef. Detta skulle innebära att den övergripande
och samlade informationen om Övertorneå kommuns kris- och totalförsvarsplanering kan begränsas till ett fåtal personer. Det minskar risken för att oavsiktlig
spridning av information rörande kris- och totalförsvarsförmågan samt i övrigt ökar
säkerheten. En sådan ändring medför att delegatlistan (p. 3.1.) i delegationsordningen kompletteras med säkerhetssamordnare (SÄK SAM).
Föreslagna tillägg till delegationsordningen syftar till att möjliggöra för
säkerhetsskyddschef och dennes ersättare att kunna fatta erfoderliga beslut i
säkerhetsskyddsfrågor inom Övertorneå kommuns verksamhetsområde. Samt att
fatta beslut i frågor som rör planering och uppbyggnad av Övertorneå kommuns
totalförsvarsförmåga.
Därutöver föreslås tillägg specifikt rörande administrativ hantering av krigsplaceringar samt tillägg för beslut rörande signalskyddsfrågor. De föreslagna
förändringarna bedöms medföra att ett enhetligt säkerhetsskydsarbete kan bedrivas
med gemensamma administrativa rutiner och riktlinjer. Därtill möjliggör
förändringarna en enhetlig planering rörande krisberedskap och uppbyggnad av
Övertorneå kommuns totalförsvarsförmåga. Förslaget om tillägg som rör
signaslkydd medför även att delegatlistan (p. 3.1.) i delegationsordningen
kompletteras med IT- tekniker (ITK) då denne ersätter IT- chef vid frånvaro.
Beslutsexpediering
Kommunledningsförvaltningen
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 134
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Följande tillägg i § 10 i kommunfullmäktiges arbetsordning antas;
Kallelser till ledamöter och ersättare ska ske genom mejl och annat elektroniskt
system för utskick. Ledamöter och ersättare bör kunna ta emot elektroniska
handlingar, för det fall att de inte kan det ska de kontakta nämndsekreterare eller itenheten på kommunen. Det åvilar ett ansvar för den enskilde ledamoten att
skyndsamt vidtala kommunen om ett system inte fungerar.
Under punkten Tillkännagivande av protokoll;
När protokollet justerats ska justeringen tillkännages på kommunens hemsida på
digitala anslagstavlan.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att utarbeta ett förslag till förtydligande i nuvarande reglemente för kommunfullmäktige rörande hur kallelser ska ske, t.ex. att det kan vara både mejl och/eller
annat elektroniskt system för utskick. Samt att det åvilar ett ansvar för den enskilde
ledamoten att skyndsamt vidtala kommunen om ett system inte fungerar, samt att
det bör föreligga en skyldighet för en ledamot att kunna vara tillgänglig för att
kunna ta emot elektroniska handlingar.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 135
Information Energi kontor Norr - Stratus projektet
Beslut
Informationen föranleder inget beslut.
Ärendebeskrivning
Isabella Katsimenis från Energi kontor Norr informerar om Stratus projektet som
pågår från 2018-08-19 till 2021-12-31.
Stratus projektet innefattar tre arbetspaket;
- Strategiskt klimatarbete
- Eltransporter
- Solel
Övertorneå kommun är tillsammans med elva andra kommuner i Norrbotten med i
projektet.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 136
Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till
Kommuninvest Ekonomisk förening
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Övertorneå kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
inbetala ett insatsbelopp om 888 000 kronor. Kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt
1 300 kronor per invånare.
Kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, ekonomichef, två i förening,
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt
ovan.
Ärendebeskrivning
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1
miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån
på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Övertorneå
kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-29 till 888 000 kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i
Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp
av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala
motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 136 forts
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt
att delta med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024 Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet för
kommuner ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats
(kr/invånare)

Övertorneås insats för att
komma upp till nivån

2020

900

2021

1 000

2022

1 100

32 600

2023

1 200

460 300

2024

1 300

460 300

______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 137
Höjning av VA taxan från 2021-01-01 samt anslutningsavgifter för vatten och
avlopp
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fr o m 2021-01-01 höjs den fasta och rörliga taxan för vatten och avlopp med 10%
så att 90% täckningsgrad uppnås.
Avgiften för anslutning till enbart vatten eller avlopp är 40.000 kr inkl moms.
För anslutning till både vatten och avlopp är avgiften 60.000 kr inkl moms.
Taxan skall därutöver årligen indexregleras med och baserad på konsumentprisindex (KPI) med basår 1980 och datum 2014-09-01 med grundtal 313,85 med
undantaget att vid negativt index blir taxan oförändrad.
Ärendebeskrivning
Förslaget innebär att VA-taxan för en kund med förbrukning 100 m3/år får en
höjning med 595 kr/år. Kommunen har som mål att VA-kollektivet skall vara
självbärande dvs. 100 % täckningsgrad. Den föreslagna höjningen skulle innebära
ett steg närmare målet.
Kommunfullmäktige skall ta i enlighet med Miljöbalken 27 kap 6§ ta beslut om
avgifter i form av en taxa. Nu gällande VA-taxa började gälla 2020-01-01.
Tekniska enheten anser att avgifterna för vatten och avlopp skall justeras så att VAkollektivet skall vara självbärande dvs 100 % täckningsgrad. Med denna justering
når man 90 % täckningsgrad.
Taxan skall årligen indexregleras med och baserad på konsumentprisindex (KPI)
med basår 1980 och datum 2014-09-01 med grundtal 313,85 med undantaget att
vid negativt index blir taxan oförändrad.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 138
Effektivisering av kostverksamheten
Beslut
Köket på Björkebygården fortsätter laga mat vardagar måndag – fredag.
Under helger och semesterperioder levereras varm mat från centralköket.
Socialnämnden tillförs medel med 300 tkr från kommunstyrelsens budget.
Beslutet gäller från 2021-01-01.
Ärendebeskrivning
Köket i Björkebygården är bemannat sju dagar i veckan med en kock på 100 %.
50 % täcks upp av timvikarie. Köket lagar i dagsläget totalt 30 portioner (lunch och
middag) per dag, vilket innebär en för låg arbetsbelastning för en kock på 8 timmar
dagligen. Varm mat körs från centralköket under sommarsemester samt vid enstaka
frånvaro under året, vilket har fungerat bra med positiv feedback från personal och
kunder. I centralköket finns resurser och kompetens att tillaga maten till
Björkebygården utan att utöka personalstyrkan samt för att säkra kvalitet ut till
kund för både normalkost och specialkost.
Kostnaden för att tillaga maten i centralköket och köra ut den till Björkebygården
beräknas till 579 tkr. Jämfört med budgeterad kostnad för Björkebygårdens
kostverksamhet 2021 är detta en besparing på 568 tkr.
Genom att leverera varm mat från centralköket till Björkebygården kan
kostverksamheten minskas med en heltidstjänst samtidigt som man får en
effektivare verksamhet med ökad produktion i centralköket.
Förslag till beslut
Alliansen föreslår att köket på Björkebygården även i fortsättningen skall laga mat
under vardagar mån-fre. Under helger och semesterperioder levereras varm mat
från centralköket. Samt att socialnämnden tillförs medel med 300 tkr från
kommunstyrelsens budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om stängning av köket vid
Björkebygården mot alliansens förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 138 forts
enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs och verkställs.
Följande fyra (4) ledamöter (Roland Kemppainen, Camilla Mattila, Henry Barsk &
Mikael Kerttu) röstar för arbetsutskottets förslag.
Följande sju (7) ledamöter (Tomas Mörtberg, Robert Grape, Anders Wälivaara,
Johanna Kenttämaa, Christina Snell Lumio, Urve Kirt och Keijo Kauppi) röstar för
alliansens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt alliansens förslag om att köket vid
Björkebygården lagar mat vardagar måndag-fredag och under helger och
semesterperioder levereras varm mat från centralköket. Samt att socialnämnden
tillförs medel med 300 tkr från kommunstyrelsens budget.
______

Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 139
Övergripande riktlinjer för föreningsbidrag
Beslut
Från 2021-01-01 skall alla ansökningar om föreningsbidrag som ställs till
Övertorneå kommun endast handläggas av kultur- och fritidsutskottet.
Medel som finns avsatta för ändamålet vid övriga verksamheter överförs till kultur
och fritidsutskottet.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen erhöll 2018-04-16 (§ 44) ett utredningsuppdrag från
kommunstyrelsens arbetsutskott rörande översyn av riktlinjer för sponsring,
arrangemangsstöd och föreningsbidrag. Förvaltningen utarbetade ett förslag till
koncernövergripande riktlinjer för sponsring, vilka antogs 2018-12-03 (§ 158) av
kommunstyrelsen. Kommundirektör har gett stabsenheten i uppdrag att utarbeta
förslag till riktlinjer för föreningsstöd.
För att erhålla en enhetlig handläggning och beslutsprocess föreslår stabsenheten
att alla ansökningar om föreningsbidrag enbart handläggs av kultur- och
fritidsutskottet. I de fall det finns en budgeterad summa för föreningsbidrag inom
andra förvaltningar, föreslås att denna summa överförs till kultur- och fritidsenheten för att möjliggöra kostnadstäckning för tillkommande föreningsstöd.
Beslutsexpediering
Kultur- och fritidsutskottet
Kommunledningsförvaltningen
______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 140
Ansökan om bidrag till verksamheten Kvinnojouren Athena
Beslut
Kvinnojouren Athena beviljas ekonomiskt stöd med 100.000 kr.
Stödet betalas ut från 2021 års budget, ansvar 111.
Ärendebeskrivning
Kvinnojouren Athena ansöker i skrivelse 2020-08-28 om kommunalt bidrag för sin
verksamhet. Kvinnojouren Athena startades 2002 och har sedan dess hjälpt kvinnor
och barn som blivit utsatta för någon typ av våld. Athena är en partipolitisk och
religiöst obunden ideéll förening som arbetar utifrån en feministisk grundsyn som
hjälper och stödjer kvinnor som utsätts för psykiskt och fysiskt våld, sexuella
övergrepp, hot och förnedring.
Kvinnojouren Athena ansöker om ett stöd på 100.000 kronor.
Förslag till beslut
Johanna Kenttämaa (-) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag om att bevilja
ekonomiskt stöd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag och Kenttämaas förslag mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla arbetsutskottets förslag.
Anmälan av jäv
Christina Snell Lumio (v) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Reservation
Johanna Kenttämaa (-) reserverar sig mot beslutet.
______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 141
Antagande av IT policy för Övertorneå kommun
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
IT policy för Övertorneå kommun antas.
Ärendebeskrivning
Vid utformningen av IT-verksamheten inom Övertorneå kommun beaktar
kommunen de aktuella nationella e-strategierna antagna av Regering och SKR. En
del av strategiernas måluppfyllelse sker genom samarbete i Norrbottens e-nämnd.
Kommuners behov av samverkan ökar. Från och med den 1 juli 2018 finns det en
generell rätt till kommunal avtalssamverkan i kommunallagen. Härigenom har
möjligheter till samverkan för kommuner och regioner förbättrats.
IT/digitalisering är en verksamhets- eller ledningsfråga och bör utgå från funktion,
nytta och värde. Ökad digitalisering stödjer effektiva, tillgängliga och öppna
arbetssätt, vilket kan höja kommunen attraktion som arbetsgivare.
Införande av nya digitala verktyg eller verksamhetssystem bör ske på ett samordnat
och strukturerad sätt. Innan utvecklingsinsatser bör förankras och utredas om andra
enheter eller verksamheter har liknande behov. Vid större verksamhetsutveckling
med hjälp av digitala verktyg bör det utredas om andra kommuner har samma eller
liknande behov. Innan investering bör beräknad kostnad vägas mot den nytta som
fås av investeringen.
Vid implementering av nya arbetssätt ska fortbildning ges till berörda medarbetare.
En mer utbredd användning av digitala verktyg kommer med alla sannolikheter öka
behovet av support till medarbetare, medborgare, brukare, politik och näringsliv.
Digitalt först, personligt vid behov. Kommunen bör fortfarande tillhandahålla
tjänster till de som inte kan använda digitala kanaler. Digitaliseringen påverkar
behovet av fortsatt utveckling av infrastruktur i samhället och kommunal
verksamhet.
It-enheten har utarbetat ett förslag till IT policy för Övertorneå kommun.
______
Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 142
Delårsrapport augusti 2020 Kommunstyrelsen
Beslut
Delårsrapporten godkänns.
Verksamheterna inom kommunstyrelsen uppmanas till restriktivitet och
återhållsamhet gällande kostnader under resten av året.
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsrapport per 2020-08-31 avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområden. Kommunstyrelsens prognos för helåret visar ett underskott
på -1,3 mkr jämfört med budget. Underskottet består av ett flertal poster och
kommer från olika delar av förvaltningens verksamhet. Kollektivtrafiken beräknas
ge ett underskott på -0,8 mkr och tekniska enheten uppvisar en negativ avvikelse
om -1,4 mkr.
Kommunstyrelsen har sammantaget drabbats av extra kostnader på grund av
Covid-19-pandemin. Kostnader för beredskapsersättningar, presentkort, utökad
lokal annonsering och andra stödåtgärder. Dessa uppgår för perioden mars-aug till
ca -0,8 Mkr. Underskotten uppvägs till viss del av överskott inom andra
verksamheter inom kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen ser möjligheter att reducera det prognostiserade underskottet.

______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 143
Delarsrapport augusti 2020
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport januari-augusti 2020 fastställs.
Nämnderna uppdras att fortsatt vidta åtgärder för att nå en budget i balans vid årets
slut.
Ärendebeskrivning
Föreligger delårsbokslut per 2020-08-31. År 2020 har varit ett speciellt år där
Coronapandemin haft påverkan på den globala ekonomin. Nationellt har den ökade
arbetslösheten bidragit till att skatteunderlagsprognoserna pekar mot minskade
skatteintäkter, vilket för kommuner och regioner uppvägs av att staten lämnat
utökade statsbidrag.
Kommunens samtliga verksamheter har också påverkats. När det gäller ekonomin
har pandemin haft en negativ inverkan på världens aktiemarknader och därmed
också lett till en värdeminskning av kommunens medelsförvaltning, vilket i sin tur
påverkar det beräknade resultatet för året.
Årets första prognoser pekade mot stora negativa resultat för kommunen.
Prognoserna har under årets gång förbättrats, i takt med utökade bidrag från staten
och återhämtningen på aktiemarknaden. I delårsrapporten per augusti beräknas ett
positivt resultat före finansnettot, vilket dessvärre belastas av ett negativt
finansnetto. Årets resultat, efter finansnetto, prognostiseras till - 2,2 Mkr medan
balanskravsresultatet beräknas till +5,1 Mkr. Koncernbolagen Övertorneå Energi
AB, Övertorneå Energi Försäljning AB samt Stiftelsen Matarengihem
prognostiserar samtliga ett nollresultat vid årets slut.
Nämnder och styrelse beräknas sammantaget bedriva sina verksamheter inom
budgetram.
Utmaningar för kommunen är att antalet invånare fortsätter att minska och att den
för hela landet rådande demografiska utmaningen och möjligheten till
kompetensförsörjning gäller även för Övertorneå kommun.
För att möta dessa utmaningar bedrivs en rad projekt med syfte att utveckla
kommunen.
Som exempel kan nämnas projekten Utveckling av näringslivet och företagsklimatet
i Övertorneå kommun samt Hej Hemby, med syfte att skapa en mer levande
bostadsmarknad.
Justerades sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

KS § 143 forts
Ett projekt för att utveckla digitaliseringen inom verksamheterna är Övertorneå
kommuns deltagande som modellkommun i projektet för äldreomsorgens
digitalisering.
När det gäller kompetensförsörjningen kan utredningen av heltidsfrågan bli en
viktig pusselbit för att klara den framtida bemanningen

______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 144
Budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa skattesatsen till 21,75 kr per skattekrona för år 2021,
Fastställa mål på fullmäktigenivå för styrelse och nämnder,
Fastställa budget för år 2021 och flerårsplan 2022-2023
Styrelse/Nämnd

Budgetram
2020

Budgetram
2021

Kommunfullmäktige

550

550

Revision

800

800

Överförmyndaren

650

850

Kommunstyrelsen

50 700

54 000

2 800

2 830

Barn- & utbildningsnämnd 99 500

100 800

Socialnämnd

134 900

137 300

TOTALT

289 900

297 130

23 500

24 000

Samhällsbyggnadsnämnd

Kapitalkostnader
Löneökning
TOTALT

6 000
313 400

327 130

Bemyndiga respektive styrelse och nämnd att fastställa Verksamhetsplan 2020-2022
inom fastställda ramar och mål enligt budget 20201 flerårsplan 2022-2023

Justerades sign
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

KS § 144 forts
Fastställa anslagsbindningen på nämndsnivå och att nämnderna medges rätt att
omdisponera medel inom kommunbidraget per nämnd/förvaltning.
Plan 2022 – 2023 skall utgöra underlag för kommande års budgetberedning.
Fastställa kommunstyrelsens förslag till investeringsramar för år 2021 – 2023.
Kommunstyrelsen medges rätt att omdisponera investeringsmedel inom totala
investeringsramen och att beslutade investeringar kan flyttas fram till
nästkommande år.
Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 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
2022-2023 därför är preliminära.
Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att upplåna, d v s öka kommunens skulder
under år 2021 med totalt 30 Mkr.
Kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att omsätta lån, d v s låna belopp
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under år 2021.

______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 145
Motion gång- och cykelvägar i Övertorneå
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Anläggandet av gång- och cykelvägar efter länsväg 99 inryms inom Trafikverkets
ansvarsområde. Det föreligger inte heller ekonomiska förutsättningar för
kommunen att själv bekosta en sådan väg.
Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta att bedriva en aktiv dialog med
Trafikverket i frågan.
Ärendebeskrivning
Sjukvårdspartiet Övertorneå har genom Tomas Vedestig 2018-08-14 inlämnat en
motion, där det föreslås att en gång- och cykelväg ska anläggas från centralorten till
Pello. Vidare föreslås att Övertorneå kommun ska kontakta Trafikverket för att
föra en dialog om att kommunen kan förskottera pengar till byggandet av en sådan
väg.
Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, vilket innefattar europavägar,
riksvägar och länsvägar. Trafikverket sköter också de gång- och cykelvägar som
finns utmed de statliga vägarna. Sträckan som föreslås för gång- och cykelväg löper
längs med länsväg 99, och tillhör därför Trafikverkets ansvarsområde. Trafikverket
beslutar om fördelning av medel för anläggande av gång- och cykelvägar längs dessa
vägar i enlighet med nationella planer för transportsystemet och länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Anläggande av en gång- och cykelväg från Övertorneå norrut är ett förslag som har
aktualiserats flera gånger tidigare, främst sträckan mellan Övertorneå och
Kuivakangas. Trafikverket har bedömt att det är för lite trafik längs med vägen för
att anläggande av en gång- och cykelväg ska vara motiverat. Kommunen har dock
möten med Trafikverket varje år, där frågan har tagits upp.
Eftersom det är Trafikverket som ansvarar för eventuellt anläggande av en gångoch cykelväg längs med länsväg 99 bedömer kommunledningsförvaltningen att
motionen bör avslås. Det föreligger inte heller ekonomiska förutsättningar för
kommunen att själv bekosta en sådan väg.
Justerades sign
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Kommunstyrelsen

KSAU § 145 forts
Då länsväg 99 kan anses vara relativt vältrafikerad och vägen idag inte möjliggör att
ta sig till och från Övertorneå avskilt från motorfordon, skulle anläggande av en
gång- och cykelväg bland annat förbättra trafiksäkerheten och främja en
hälsosammare livsstil bland invånarna. Kommunledningsförvaltningen anser därför
att kommunstyrelsen bör uppdras att fortsätta att bedriva en aktiv dialog med
Trafikverket i frågan.
______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 146
Medborgarförslag - cykelväg för trafiksäkerheten från Risudden till Pello
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen uppdras att fortsätta att bedriva en aktiv dialog med Trafikverket
om anläggande av en gång- och cykelväg längs med länsväg 99.
Ärendebeskrivning
Daniel Toolanen har 2017-11-15 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att
en cykelväg bör byggas från Risudden till Pello, efter älven.
Ett alternativ som har föreslagits vid ett flertal tillfällen tidigare är att anlägga en
gång- och cykelväg längs med länsväg 99. Det är dock Trafikverket som ansvarar
för det statliga vägnätet, vilket innefattar europavägar, riksvägar och länsvägar.
Trafikverket ansvarar också för de gång- och cykelvägar som finns utmed de statliga
vägarna, och ansvarar för att fördela medel för anläggande av sådana vägar. Detta i
enlighet med nationella planer för transportsystemet och länsplaner för regional
transportinfrastruktur.
Trafikverket har bedömt att det är för lite trafik längs med vägen för att anläggande
av en gång- och cykelväg ska vara motiverat. Då detta varit en angelägen fråga
under flera års tid har kommunen diskuterat frågan med Trafikverket vid ett flertal
tillfällen. Kommunen har möten med Trafikverket varje år, där frågan tas upp.
Kommunledningsförvaltningen delar tekniska enhetens bedömning om anläggande
av en gång- och cykelväg längs med älven. Det föreligger inte ekonomiska
förutsättningar för kommunen att bekosta en sådan väg.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta att
medborgarförslaget ska avslås. Kommunledningsförvaltningen föreslår vidare att
kommunstyrelsen istället fortsätter att bedriva en aktiv dialog med Trafikverket om
anläggande av en gång- och cykelväg längs med länsväg 99.
______
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Kommunstyrelsen

KS § 147
Medborgarförslag - förslag på praktisk utegym som alla kan använda
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls delvis.
Verksamheten har fattat beslut om att placera utrustning för utegym vid ishallen i
Övertorneå.
Ärendebeskrivning
Harry Jatko har 2018-08-09 lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår att ett
utegym ska byggas i skogsdungen mellan fotbollsplanen och tennisplanen i
Övertorneå. Aktivitetsparken som är placerad vid tennisplanen och skateparken
samt militärbanan som finns vid ishallen upplevs svåra att använda då de kräver att
man är atletisk och vältränad. Ett utegym anpassat för alla åldrar bör byggas, och
att planering av hur anläggningen ska se ut och vilken utrustning som kan vara
lämplig bör ske i dialog med medborgarna vid ett offentligt möte som kommunen
bjuder in till.
Enligt information från kultur- och fritidssamordnaren har kommunen redan köpt
in en del utrustning till utegym, som kommer att placeras vid ishallen. Innan beslut
fattades om att placera utrustningen vid ishallen diskuterades placeringen med
Övertorneå Atletklubb, Övertorneå Hockeyförening samt Övertorneå sportklubb.
De flesta av dessa anser att området vid isladan är den bästa placeringen då det
skulle medföra fler träningsmöjligheter inom samma område. Det skulle också
finnas möjligheter till aktiviteter för barn inom samma område. Enligt kultur- och
fritidssamordnaren är tanken att utegymmet ska vara färdigställt under 2020.
Med anledning av att verksamheten redan har köpt in utrustning till utegym som
kommer att placeras intill ishallen, föreslår kommunledningsförvaltningen att
kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget delvis har bifallits.

______

Justerades sign
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 148
Medborgarförslag delge på kommunens hemsida personalens deltagande i
kurser, konferenser och seminarier
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Medborgarförslaget bifalls delvis genom att en skriftlig återrapportering ska delges
ansvarig nämnd/styrelse efter deltagande i aktiviteter som styrelsen/nämnden
beslutat om.
Ärendebeskrivning
Innebörden av inlämnat medborgarförslag är enligt förvaltningens tolkning att
förslagsställaren vill att all kommunal personal som deltar vid någon form av
kompetensutveckling, t.ex. konferens, kurs, seminare, etc. ska göra en skriftlig
redogörelse avseende deltagandet på kommunens hemsida. Syfte med redogörelsen
är att motivera nyttan av deltagande till såväl den egna organisationen men även till
kommunmedborgarna. Förvaltningen bedömer att inlämnat förslag inte kan anses
medföra relevant påverkan på de konsekvenskategorier som inbegrips i
utredningen.
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att det kan anses föreligga ett större
allmänintresse rörande deltagande vid aktiviteter, evenemang, utbildningar, etc. som
inbegriper vistelse utomlands. Detsamma bör även anses gälla deltagande vid
evenemang av större publik karaktär, t.ex. Almedalsveckan. Därav kan det anses
vara rimligt med en skriftlig redogörelse om deltagandet till närmaste chef samt att
denna information delges ansvarig nämnd/styrelse.
När det gäller redogörelser av deltagande vid övriga utbildningar, evenemang och
arrangemang bedömer förvaltningen att allmänintresset inte kan anses vara av
sådan karaktär att det ska föreligga ett krav på skriftlig redogörelse. Istället bör det
anses vara rimligt att hänvisa intresserade att ta kontakt med berörd verksamhet för
att därigenom erhålla information om vilka aktiviteter verksamhetens personal
deltagit vid och dess innehåll.
______
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Kommunstyrelsen

KS § 149
Anhållan om omfördelning av överskjutande medel till annan verksamhet
Beslut
Tekniska enheten beviljas omfördelning av medel med 234 249 kr från projekt nr
1680 (Dagcenter rep fastighet) för utbyte av 2st avdelningskök på Björkebygården.
Ärendebeskrivning
Tekniska enheten begär i skrivelse 2020-10-08 omfördelning av medel till annan
verksamhet. Avdelningsköken (2st) på Björkebygårdens särskilda boende har från
samhällsbyggnadsnämnden vid inspektion fått föreläggande om brister i dessa kök.
Köken är från 1990-talet och inventarier som är utbytta i närtid är vitvaror men
övriga ytor så som köksinredningar (luckor, skåp och bänkytor) är nedslitna och
behöver bytas ut till ett mer hygieniskt och praktiskt utförande.
Beslutsexpediering
Tekniska enheten
Ekonomienheten
______

Justerades sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 150
Slutreglering av investeringar och åtaganden avseende Älvstrandens boende
och förskola
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Övertorneå kommun förvärvar värmeanläggning av Nya Älvgården AB till ett pris
om 1.000.000 kr.
Övertorneå kommun reglerar Nya Älvgården AB med 550.000 kr för utförda extra
arbeten utöver de optioner som reglerats i hyresavtalet.
Värmeanläggningen ska vara besiktad av ackrediterat kontrollorgan så att det klart
framgår vilka krav som ställs på kommunen som arbetsgivare för pannskötaren
enligt föreskriften AFS 2017:3, 6 kap.
Övertagandet av pannan sker från och med 2021-01-01.
Driften av värmeanläggningen sköts av Övertorneå Energi AB från
2021-01-01 genom ett ägardirektiv.
Tilläggsanslag om 1,5 Mkr beviljas för slutregleringen.
När slutregleringen är gjord kommer tekniska enheten att fortsätta utreda hållbara
alternativa energilösningar, inlösen av hela fastigheten med risk- och konsekvensanalys samt kostnadsberäkningar och förhandlingar.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-09 §191 att Övertorneå kommun förvärvar
värmeanläggning av Nya Älvgården AB till ett pris om 1.100.000 kr samt att
Övertorneå kommun reglerar Nya Älvgården AB med 550.000 kr för utförda extra
arbeten utöver de optioner som reglerats i hyresavtalet. På grund av att
kommunstyrelsen beslut överklagades har inte förvärvet genomförts. Sedan 202001-01 betalar kommunen ett värmepris där avskrivning av värmeanläggningen
ingår. Vid köp av pannan kommer därmed avskrivningen från 2020-01-01 till dagen
när värmeanläggningen förvärvas att räknas av från priset på värmeanläggningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 150 forts
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Kommunfullmäktige beviljar en
tilläggsbudget på 1.550 tkr för år 2020 till slutregleringen.
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-05, § 75 att återremittera ärendet. Tekniska
enheten uppdrogs att utreda en hållbar energilösning, en kostnadsberäkning samt
en risk- och konsekvensanalys för inlösen av hela fastigheten.
Tekniska enheten har gjort en kalkyl avseende drift och tillsyn av pannan vid
Älvstranden i Pello.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 151
Boende för äldre i kommunen, projekt Ekolyftet
Beslut
Arbetsgruppen uppdras att utreda en försäljning av hela fastigheten Länsmansgården till Statens bostadsomvandling AB (Sbo) för ombyggnation till
seniorboende. Trygghetsboendet ska undantas. (LSS boende)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-27, §40 att inleda ett programarbete med
boendeprojektet Ekolyftet. Detta i enlighet med kommunstyrelsens förslag för
Etapp 1 vilket innefattar att södra gaveln vid Länsmansgården byggs om till 5-6
lägenheter i två plan samt att en park /grönområde anläggs mellan Zakarigården
och Länsmansgården. Sockenvägen vid samma område stängs för genomfartstrafik.
Länsmansgården hyrs idag av Socialnämnden för korttidsboende (10 platser) och
LSS boende (5 lägenheter) samt för hemtjänsten. Södra delen består av sex rum, tre
lägenheter (varav två är uthyrda till privatpersoner) samt hemtjänsten.
Statens bostadsomvandling AB (Sbo) är ett bolag ägt av svenska staten som köper
och bygger om fastigheter för att skapa bättre balans på svagare bostadsmarknader.
Sbo ger en bostad som gör det mer attraktivt att bo kvar. Även om fastighetens
marknadsvärde är lägre än ombyggnadskostnaden kan Sbo:s insatser vara
lönsamma för den mindre kommunens utveckling.
Vid ett köp av fastigheten betalar Sbo fastighetsägaren en symbolisk summa för
fastigheten och bygger om denna till nyproduktion standard. Efter ombyggnad hyr
kommunen fastigheten av Sbo på ett längre blockhyresavtal. Sbo står för en
nedskrivningskostnad av fastigheten och då balans uppstått på orten säljes
fastigheten på den öppna marknaden.
Stiftelsen Matarengihems styrelse ser i dagsläget en ombyggnad med hjälp av Sbo
som det enda realistiska alternativet till att skapa fler än ca 3–5 seniorbostäder i
Övertorneå.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 152
Ändring av beslut - ny organisationsstruktur gällande samhällsbyggnadsfrågor
Beslut
Ansvaret för kollektivtrafik, infrastruktur och markfrågor återgår till Kommunstyrelsen från Samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12 § 54 att följande ansvarsområden skulle
ingå i den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen:
 Miljö och hälsotillsyn
 Livsmedelstillsyn
 Planhandläggning och fysisk planering
 Bygglov och tillståndsgivning
 Bostadsanpassning
 Energi- och klimatrådgivning, nytt område
 Kollektivtrafik, nytt område
 Infrastruktur, nytt område
 Markfrågor (avyttring, arrende eller anskaffande av mark och tomter), nytt
område
Syftet med förändringen var att sammanföra och effektivisera beredning av frågor
som berör samhällsbyggnadsarbete till en förvaltning och därigenom kunna bedriva
ett mer fokuserat arbete där kompetenser för de aktuella områdena är samlade.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med tilldelade medel och personal inte kunnat
prioritera arbetet med kollektivtrafik, infrastruktur och markfrågor.
Kommunledningsförvaltningen har därför fortsatt arbetat med kollektivtrafik,
infrastruktur och markfrågor. Däremot har Samhällsbyggnadsförvaltningen
ansvarat för energi- och klimatrådgivning.
Utifrån nuvarande organisationsstruktur saknas det personella resurser att kunna
genomföra uppdraget som Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-12. Pga av detta
samt för att underlätta samarbetet mellan kommunerna och uppdraget för
samhällsbyggnadsförvaltningens chef föreslår kommunledningsförvaltningen att
samhällsbyggnadsförvaltningen fokuserar på myndighetsutövning och att ansvaret
för kollektivtrafik, infrastruktur och markfrågor därmed återgår till
Justerades sign

Utdragsbestyrkande

35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

Ks § 152 forts
kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör dock fortsatt har ansvaret
för klimat- och energirådgivning där man byggt upp en kompetens i frågan.
Beslutsexpediering
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 153
Samråd - förslag till bildande av naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i
Övertorneå
Beslut
Kommunstyrelsen har inga invändningar mot förslaget till bildande av
naturreservatet Ylinen Honkanenvaara i Övertorneå kommun.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut om bildande av naturreservatet Ylinen
Honkanenvaara i Övertorneå. Länsstyrelsen önskar med hänvisning till 25 § i
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm (1998:1252) om
kommunens yttrande över förslaget. Yttrande skall vara Länsstyrelsen tillhanda
senast 2020-11-09.
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbotten
Samhällsbyggnadsnämnden
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 154
Information - Aktuella upphandlingar
Beslut
Informationen föranleder inget beslut och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Upphandlare Kaarina Koski redovisar aktuell lista över upphandlingar kvartal 4,
2020.
Koski informerar även från mötet med företagarna ang upphandlingar.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 155
Kommundirektörens rapport
Beslut
Kommundirektörens rapport läggs med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Föreligger kommundirektörens rapport 2020-10-19.
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 156
Delgivningar
1. Tillväxtverket – medfinansieringsintyg för projekt Business Capacity
Development in Swedish Lapland
2. Yttrande till Kulturdepartementet – remiss SOU Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och uppföljning
3. Protokoll från Norrbottens E-nämnd 2020-09-16
4. Protokoll från Lantmäteriet 2020-09-03 – omprövning av Rantajärvi ga:1
5. Yttrande från Anders Wuotila, Rantajärvi 3:46 angående Lantmäteriets
protokoll från 2020-09-03
6. Inlägg från Tornedalshus AB till Lantmäteriet ang protokoll från 2020-09-03
7. Naturvårdsverket med begäran om synpunkter senast 2020-10-15 – angående
miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftparken Karhakkamaa i Torneå
8. Yttrande från Övertorneå kommun 2020-09-29 till Naturvårdsverket avseende
Karhakkamaa vindkraftspark i Torneå
9. Yttrande från Konsthall Tornedalen 2020-10-04 ang Karhakkamaa
vindkraftspark
10. Skogsstyrelsen, Naturvårdsavtal på fastigheten Juoksengi 20:8
11. Samhällsbyggnadsnämnden – tillsynsrapport 2020-09-21 angående förorening
av Juoksengi avloppsledningsnät
12. Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollrapport 2020-09-10 –
livsmedelskontroll av Övertorneå vattenverk
13. Delegationsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden 2020-09-09 – fastställande av
faroanalys och undersökningsprogram
14. Samhällsbyggnadsförvaltningens kontrollrapport 2020-10-08 – livsmedelskontroll av Svansteins vattenverk
15. Delegationsbeslut från samhällsbyggnadsnämnden 2020-10-09 – föreläggande
om åtgärder ang livsmedelskontroll vid Svansteins vattenverk
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Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 156 forts
16. Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2020-09-17, § 64 – prioriterade utvecklingsmål samt aktiviteter för samhällsbyggnadsnämnden 2021
17. Yttrande från kommunledningsförvaltningen 2020-10-07 angående skrivelse
från Vänsterpartiet om hur jämställd Övertorneå kommun är ?
18. Samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollrapport 2020-10-20 – livsmedelskontroll av Särkivaaragårdens storkök
______
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26

Kommunstyrelsen

KS § 157
Frågor och information
Christina Snell Lumio (v) informerar från Ekogruppens verksamhet.
Ole Lampinen (sjvp) frågar om PRO Svansteins ansökan om hyresbidrag, status
idag ?
Ordföranden svarar att han avser ta det från konto 0031 Ks utvecklingskostnader.
Lampinen frågar även om hantering av medborgarförslag och om kallelser på
hemsidan.
T f kommundirektören Anna Andersson svarar att kommunledningsförvaltningen
utreder frågan.
Henry Barsk (s) frågar om delgivningarna till kallelsen i kommunstyrelsen kan
scannas in i fortsättningen.
T f kommundirektör Anna Andersson svarar att de kommer att scannas in i
fortsättningen.
Kommunstyrelsen beslutar även att redovisning från kultur- och fritidsutskottet till
kommunstyrelsen skall i fortsättningen vara skriftlig.
______
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