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Plats och tid

Pajala Folkets hus, danssalongen, 2022-06-13, kl. 1000 – 13.30
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Birgitta Rantatalo (S)
Stig Töyrä (KD)
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Robert Hammarström (S)
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 39
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Linda Jonsson (V) och Anders Lehtipalo-Nilsson (S) till
justerare. Justering sker digitalt 2022-06-16 kl. 11.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med en justering att information om
skolutveckling läggs sist.

Ärende
-

Godkännande av kungörelse
Upprop
Val av 2 justerare, dag och tid
Godkännande av dagordning

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 40
Information Kulturskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Mathias Lafolie och Marika Solgevik Svala från kulturskolan informerar om
verksamheten.
- Vad erbjuder kulturskolan
- Vad är på gång?
- Undervisning – musik, dans, teater, film
- Avgiftsfri
- Ökat elevantal
- Ny logga
- Kulturskolan 50 år 2023
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 41

2022-06-13
Dnr. KS.2022.201 310

Junosuando ledningsnät korsande väg 395
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
I Trafikverkets projekt ”Malmtransporter Kaunisvaara-Svappavaara” planeras och
utförs upprustning av det befintliga vägnätet som inte är dimensionerat för det
uppkomna transportbehovet. Trafikverket har valt att rusta upp väg 395 genom
Junosuando i befintlig sträckning och vägplanen omfattar cirka 4,0 km av väg 395
genom Junosuando by. Vägen förstärks för att klara tunga malmtransporter och
vägbredden varierar mellan 7,25–8,00 m.
Denna ombyggnation kommer att påverka VA-ledningsnätet som korsar väg 395. I
och med att vägkroppen kommer att bytas ut och Trafikverket ställer krav på hur
ledningsnät korsar vägnätet ser förvaltningen det som samhällsekonomiskt att VAledningsnätet som korsar väg 395 byts ut i samband med Trafikverkets ombyggnation.
Kostnaden för denna ombyggnation finns inte medtagen i den tioårsplan som
förvaltningen har redogjort vid tidigare möten då detta ej var en planerad åtgärd.
Beräkningar visar att denna ombyggnation kommer att kosta mellan 2,9-4,6 mkr
beroende på ledningsnätets skick samt omfattningen av ledningsutbytet och
kostnadsläge på entreprenaden.
Förvaltningen önskar få besked från politiken huruvida vi skall samköra
ledningsutbytet med Trafikverket eller låta de gamla ledningarna kvarstå i den nya
vägkroppen som byggs. Byter vi inte ledningsnätet nu kommer vi att stå kvar med
gamla ledningar i en ny vägkropp. Den dagen då ledningsnätet måste bytas ut kommer
vi ej att ha fördelen med samverkan utan står med hela kostnaden själva.
Ekonomiska konsekvenser
Investeringsmedel på 2,9-4,6 mkr beroende på omfattning av ledningsutbytet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit beslut i ärendet 2022-05-30, därav är punkten endast som
information till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-11.

Trafikverkets handlingar https://bransch.trafikverket.se/junosuando-dokument.
_____
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§ 41 forts.
Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 42

2022-06-13
Dnr. KS.2022.221 630

Finansiering av altantak Gårdbyskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. ställa sig positiv till att skjuta till medel, 250 tkr för att taket vid förskolan i
Korpilombolo ska kunna färdigställas under verksamhetsår 2022.
2. anta tilläggsyrkande att altantak Gårdbyskolan skall vara klar 2022-09-30.

Ärendet
Under verksamhetsår 2021 hade sektor Barn och utbildning investeringsmedel
beviljade för att bygga ett tak över altanen som finns i anslutning till förskolan i
Korpilombolo. Taket ger verksamheten möjlighet att organisera för en ändamålsenlig
pedagogisk verksamhet och en säker utomhusvila för förskolans minsta barn.
Den föregående rektorn har under 2021 tillsammans med Pajala bostäder ombesörjt
att arbetet är projekterat och klart för igångsättande. En preliminär kalkyl av en
byggnadsfirma har delgetts rektorn där kostnaden uppgick till ca 200 tkr. Det kom
dock inte in något anbud på arbetskostnaden, eftersom alla byggnadsfirmor bedömde
byggnadstiden som knapp och flera firmor fick ett akut uppdrag att renovera efter
branden på Explore the Norths anläggning i Särkimukka.
I och med att arbetet inte kunde igångsättas före årsskiftet 2021 - 2022 så försvann
tilldelade investeringsmedel. Sektor barn och utbildning äskar härmed 250 tkr för att
kunna färdigställa byggandet av ett tak över altanen på förskolan i Korpilombolo
under verksamhetsår 2022.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiv till att skjuta till medel, 250 tkr för att
taket vid förskolan i Korpilombolo ska kunna färdigställas under verksamhetsår 2022.
Förslag till beslut under sammanträdet
Peter Ericsson (KD) föreslår i tilläggsyrkande att altantak Gårdbyskolan skall vara klar
2022-09-30.
Beslutsgång huvudförslag
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige ställer sig positiv till att skjuta till
medel, 250 tkr för att taket vid förskolan i Korpilombolo ska kunna färdigställas under
verksamhetsår 2022, finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 42 forts.
Beslutsgång i tilläggsyrkande
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige antar Ericssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige antar tilläggsyrkandet.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att anta Ericssons tilläggsyrkande.
Nej-röst för att inte anta Ericssons tilläggsyrkande.
Omröstningsresultat
Med 10 Ja-röster mot 8 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige anta Ericssons
tilläggsyrkande.
Röstningsresultat redovisas i separat voteringslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-22.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomiavdelningen
Skolchef
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 43

Dnr. KS.2022.125 003

Partistöd 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna redovisningarna gällande partistöd 2021 för
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet,
Sjukvårdspartiet och Framtid S.
2.

bevilja partistöd för 2022 till Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S enligt antagna
föreskrifter.

Ärendet
Enligt kommunallagens 4 kap. 29 § får partistöd ges till politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige innevarande år, efter att skriftligen redovisat för
hur pengarna använts inom den kommunala demokratin året före.
Partistödet grundar sig på kommunens antagna regler och procent av prisbasbeloppet
för 2022 per mandat och parti.
Partistödet betalas ut i förskott och partierna ska skriftligen inkomma med
redovisning över hur man använt sig av pengarna föregående år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. godkänna redovisningarna gällande partistöd 2021 för
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet,
Sjukvårdspartiet och Framtid S.
2.

bevilja partistöd för 2022 till Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S enligt antagna
föreskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-05-02
_____
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§ 43 forts.
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Framtid S
Sjukvårdspartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 44

2022-06-13
Dnr ADM-2022-15

Taxa för tillsyn, kontroll och handläggning inom lagen om
tobaksfria nikotinprodukter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att riksdagen beslutar anta
förslaget till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i prop. 2021/22:200, anta
förslag till taxa för tillsyn, kontroll och handläggning inom lagen om tobaksfria
nikotinprodukter.

Ärendet
Riksdagen beslutar i prop. 2021/22:200 om en ny lag, lagen (2022:xx) om tobaksfria
nikotinprodukter. Lagen ska träda i kraft 1 augusti 2022.
Den nya lagen innebär att vissa uppgifter tillkommer i kommunens tillsynsansvar.
Detta är bland annat tillsyn av verksamheter som säljer tobaksfria nikotinprodukter.
Lagstiftarens intentioner är att tobaksbruket i landet ska minska och tillgängligheten
ska begränsas. Tillståndsplikten är en del av begränsningen och det innebär en större
granskning av tobakshandeln. Tillsynen av tobaksförsäljningen kommer att utökas
med en inre tillsyn, i och med tillståndskravet. Med inre tillsyn avses granskning av
ekonomi och att näringsidkaren betalar skatter och avgifter.
För att kommunen ska kunna ta ut avgift för handläggning av anmälan samt tillsyn av
den som bedriver anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
behöver Pajala kommuns befintliga taxa för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen
om tobak och liknande produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel uppdateras i enlighet med den nya lagen.
Avgiften för tillsyn enligt ovanstående lagstiftning utgår från en bedömning av den
tidsåtgången som krävs för handläggning av ärenden inom tillsynsområdet. Taxenivåerna för
handläggning av anmälan samt tillsynsarbete bedöms i stort ligga i paritet med liknande
anmälningspliktiga produkter exempelvis folköl.
Gällande bestämmelser
Kommunallag (2017:725) 2 kap 5 §: kommuner får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter tas ut om det följer av lag eller annan författning.
Kommunallag 2 kap 6 §: kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Lag (2022:XX) om tobaksfria nikotinprodukter 40 §: En kommun får ta ut avgifter för
sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 17 §.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 44 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att riksdagen beslutar anta förslaget
till en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter i prop. 2021/22:200, anta förslag till taxa
för tillsyn, kontroll och handläggning inom lagen om tobaksfria nikotinprodukter
samt översända förslaget till kommunfullmäktige i Pajala kommun för beslut.
Beslutsunderlag
Taxan för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen om tobak och liknande produkter,
lag om tobaksfria nikotinprodukter, alkohollagen och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
_____
Protokoll skickas till
Bygg- och miljönämnden
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 45

2022-06-13
Dnr: ADM-2022-13

Översyn av taxa för försenad restaurangrapportering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta bilagda taxan för Ansöknings- och tillsynsavgifter
gällande serveringstillstånd.
Ärendet
Taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd beslutades av
Pajala kommuns kommunfullmäktige 2017-04-03 (§ 71, dnr: KS-2017-65).
Bygg- och miljönämnden anser att det föreligger anledningar för att revidera taxan
med anledning att efterlikna praxis i andra kommuner, att göra taxan mer rättvis för
tillståndsinnehavarna, samt för att anpassa efter de gällande rutinerna.
Enligt den gällande taxan ska vid utebliven restaurangrapport efter den första mars
ska den högsta rörliga tillsynsavgiften enligt kommunenstabell på 11 500 kronor tas
ut, samt erinran ska meddelas.
Efter en jämförelse med flertal kommuner kan det konstateras att Pajala kommun har
ovanligt hög förseningsavgift, samt att flertal andra kommuner tar först ut en lägre
påminnelseavgift för sent inkommen rapportering.
Bygg- och miljönämnden finner det befogat att införa en lägre påminnelseavgift
försent inkommen restaurangrapportering även i Pajala kommun innan full
förseningsavgift samt erinra meddelas.
En annan förändring som Bygg- och miljönämnden föreslår är att sänka avgiften för
tillfälligt tillstånd för redan etablerade krögare, och i stället höja avgiften för ansökan
av tillfälligt serveringstillstånd för en dag för de som inte har ett giltigt
serveringstillstånd vid ansökningstillfället.
Vidare föreslår Bygg- och miljönämnden att stryka formuleringen ”att komma för sent
eller sakna giltig anmälan” under rubriken kunskapsprov, eftersom det inte längre är
möjligt att få inloggning till Folkhälsomyndighetens kunskapsprov utan giltig
anmälan.
Gällande bestämmelser
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap. 10 §: Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn
enligt 9 kap. av den som harserveringstillstånd och av den som bedriver
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.
Alkohollagen (2010:1622) 9 kap. 14 §: Tillståndshavare, tillverkare, partihandlare och
den som bedriver handel med teknisk sprit är skyldiga att till tillsynsmyndigheten
lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik
över verksamhet enligt denna lag.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 45 forts.
Alkoholförordning (2010:1636) 4 a § 2 punkt: Folkhälsomyndigheten får meddela
föreskrifter om vilka uppgifter som tillståndshavare och andra som bedriver
verksamhet med stöd av alkohollagen är skyldiga att lämna för att myndigheten ska
kunna föra statistik enligt 9 kap. 14 § alkohollagen.
Folkhälsomyndighetensföreskrifter om statistiska uppgifter avseende servering
(FoHMFS 2014:5): Restaurangrapport ska avse perioden 1 januari-31 december.
Uppgifterna ska finnas registrerade elektroniskt, alternativt ha kommit in via blankett
till den kommun där serveringsstället finns, senast den 1 mars påföljande år.
Upplysningar
Vid utebliven restaurangrapportering kommer en skriftlig påminnelse skickas ut av
alkoholhandläggaren.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta den bilagda taxan för
Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd.
Bilaga
Ansöknings- och tillsynsavgifter gällande serveringstillstånd
______
Protokoll skickas till
Bygg och miljönämnden
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-06-13

§ 46

Dnr. KS.2022.209 003

Uppdatering av Kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.
2.

anta föreslagna justeringar av de punkter i reglementet som styr
kommunstyrelsens befogenheter vad gäller detaljplaner och
områdesbestämmelser
punkt 10.2.4 och 10.2.5 gällande anmälan till IVO, införs i delegationsordningen,
där stöd och omsorgsutskottet får delegationen.

Ärendet
När planhandläggningen (detaljplaner, översiktsplaner osv) flyttades från Bygg- och
miljönämnden till Kommunstyrelsen justerades reglementet för både nämnden och
styrelsen. Tyvärr gjordes inga justeringar av texten, utan den togs in rakt av i
kommunstyrelsens reglemente. Därför står det ännu en hänvisning till Bygg- och
miljönämnden samt att det finns en annan formulering som bör justeras. Det här
medför ingen ändring av uppdraget, men för att vara på den säkra sidan lyfts
rättningarna till kommunfullmäktige för nytt beslut. Detta på inrådan från en jurist på
SKR.
Utöver befintliga paragrafer föreslås en ny paragraf som är av stor vikt för att
underlätta processen. Det här uppdraget bör delegeras till planhandläggare.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. föreslagna justeringar av de punkter i reglementet som styr kommunstyrelsens
befogenheter vad gäller detaljplaner och områdesbestämmelser antas
2. punkt 10.2.4 och 10.2.5 gällande anmälan till IVO, införs i delegationsordningen,
där stöd och omsorgsutskottet får delegationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-13.
Bilaga – föreslagna justeringar av kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Chef strategisk utveckling
Strategiska utvecklingsenheten, kvalificerad handläggare
Justerandes sign
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§ 47
Delgivningar
Inga delgivningar att redovisa.
_____
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Sammanträdesdatum
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§ 48

2022-06-13
Dnr KS.2022.289 009

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarinitiativ därmed är redovisat.
Ärendet
Bengt Kullervo Niska har inkommit med medborgarinitiativ:
Medborgarinitiativ/ Kansalaislnitiatiivi
Mie haluaan ette Pajalan kunnan kansan alkuperänenkieli meänkieli ja nyky
suomenkieli tullee käytettäväksi Pajalan komynaalifyllmäktigessä ensi vaaliperiuutin
alusta. Kielet hääty simultaanitulkata ruottiksi niile harvoile jokka oon ummikkoja.
Jag vill att Pajala kommuns ursprungsspråk meänkieli och nuvarande finska språket
ska kunna användas i Pajala kommunalfullmäktige från och med nästa valperiod.
Språken ska simultantolkas till svenska för de fåtal som är ummikko.
2007 12 17 Pajalan komynaalifylmäktige päätti tämän ajatuksen mukhaan. Kielten
käyttö oli aika vähänen ja sen vuoksi se heitethiin parin vuen jälkhiin.
2007 12 17 beslutade Pajala kommunalfullmäktige i enlighet med denna tanke.
Användningen av språken var sparsam och därför avbröts den efter ett par år.
Nyt kuitenki uuet tuulet puhaltavat ja oman kielen ja identtiteetin halveksuminen oon
poistumassa. Meänkielen TV retaksuuni oon syntyny, kielisentrymi oon auvastu,
meänkielen pipliutekki oon tosi asia ja päätösvaiheessa oon meänkieliläis kylttyrin
tuleva museo. Kieli oon revitaalisoimassa, vanheemat puhuvat kieltä omile lapsile
häpeämättä.
Nu blåser det emellertid nya vindar Och det egna språkets och identitetens
nedvärdering håller på att ge vika. Meänkieli har fått en tv redaktion, språkcentrum är
öppnat, meänkielibibliotek är verklighet och beslut väntar om inrättande av ett
meänkielifolkens kulturmuseum. Språket håller på att revitaliseras, föräldrar pratar
språket till sina barn utan att skämmas.
Ja vielä yksi asia, torniolaaksolaiset, lantalaiset ja kvänit oon ruottinvaltion kansa
alottanheet Tottus ja So^vinto komisuunin valtion kiusauksista 1800 ja 1900 luvula.
Ytterligare ett faktum, tornedalingar, lantalaiset och kväner har tillsammans med
svenska staten påbörjat en Sannings och Försoningskommission svenska statens
övergrepp på 1800 och 1900 talet.
Pajala 19 päivä maita 2022, Pajala 19 maj 2022.
Bengt Kullervo Niska, Pajala
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 49

2022-06-13
Dnr KS.2022.304 006

Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
Ärendet
Johny Lantto (FrS) har inkommit med motion:
Johny Lantto
Framtid S 2022-05-23
MOTION

Kommunfullmäktige i Pajala kommun

Meänkieli och Finska har sedan länge erhållit statusen som officiella
minoritetsspråk I Sverige, så självfallet också i Pajala kommun. Språken är en del av
den tornedalska identiteten och ambitionen är från ett flertal håll, däribland
statsmaktens, att på olika sätt stärka språkens ställning och status. Ett betydelsefullt
sätt för att uppnå detta är att se till att språken används i så många sammanhang som
möjligt. Att tillhöra gruppen officiella minoritetsspråk innebär i praktiken exempelvis
att medborgare och kommunbor som vill använda dessa språk har rätt att göra det i
sin kommunikation med kommun och myndigheter. Redan 2007 fattade dåvarande
kommunfullmäktige beslut om att Meänkieli skulle kunna användas I Pajala
kommunfullmäktiges sammanträden. Dock kan konstateras att tiden kanske då inte
ännu inte var mogen och möjligheten nyttjades sparsamt varför den rätt snabbt togs
tillbaka. Idag är situationen en helt annan där vår kultur och Meänkieli är på stark
frammarsch. Därför är det rätt läge att till kommande mandatperiod, 2023-2026
återinföra Meänkieli och Finska som, även i praktiken, fullt fungerande språk i
kommunfullmäktige.
Detta erhålls endast genom att svenska, Meänkieli och finska
simultantolkas och fullvärdig utrustning för detta införskaffas.
Därför föreslår jag Pajala kommunfullmäktige att:
- Från och med2023 skall meänkieli och finska kunna användas fullt ut vid Pajala
kommunfullmäktiges sammanträden
- För att det som föreslås ovan också i praktiken kan genomföras på ett fullgott sätt
skall simultantolkningsarrangemang/utrustning införskaffas
Kaunisvaara dag som ovan
Johny Lantto, Framtid S
_____
Protokoll skickas till
Johny Lantto
Justerandes sign
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§ 50
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.

Ärendet
Enkel fråga ställd av Linda Jonsson (V) till Ulrica Hammarström (S).
Enkel fråga till Kommunalråd Ulrica Hammarström om fritidsgården
Vid kommunfullmäktige i november 2021 fattades beslut om att tillföra öppnandet av
en fritidsgård i Pajala kommun 1,5 miljoner kronor. Vid fördelningen av strategiska
medel i kommunstyrelsen efter årsskiftet hade fritidsgården tilldelats endast 400 000
kr och innan det mötets slut hade fördelningen av medel skjutits upp helt.
Än idag har inte fritidsgården fått några pengar tilldelade, arbetet med att starta upp
en fritidsgård står helt stilla. Uppdraget fördelades till Barn- och utbildningsutskottet
trots att en arbetsgrupp för fritidsgården redan fanns på plats.
Med anledning av detta frågar jag Kommunalråd Ulrica Hammarström följande:
- Kommer en fritidsgård att startas upp i Pajala kommun?
- Kommer fritidsgården att få de 1,5 miljoner kronor som beslutades vid
kommunfullmäktige i november 2021?
- Pågår arbetet med att starta upp fritidsgården just nu?
………………………………………………
Linda Jonsson
Gruppledare Vänsterpartiet

_____
Protokoll skickas till
Linda Jonsson
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§ 51
Information om skolans utvecklingsarbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Information om skolan och de förändringar och det utvecklingsarbete man gjort i
samarbete med Stockholms universitet.
Skolchef Leif Rönnbäck redovisar tillsammans med Lotta Lorentzon och Eva Hoas
arbetet för Samverkan för Bästa Skola i Pajalas kommunala skolor.
- Aktörernas roller
- Processen – flera förbättringsloopar
- Genomförandet – ett förbättringsstöd
- Minska organisatoriska glapp
- Förbättringsarbete i verkligheten
- Något om fokusområden och effekter
- Sektorledning
- Huvudman
____
Protokoll skickas till
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprops- och voteringslista vid Pajala kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2022 kl. 10.00 – 13.30
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Peter Ericsson
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Frånv.
☒
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Nej
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Stig Töyrä

☒
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Ulrica Hammarström

☒

☐

x
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☒
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☐
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☒
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☐
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Anna Taavola

☐

☒

Göran Mörtlund

☒
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☒
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☐
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☒
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☒
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☒
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☒
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☐

☐
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