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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 73

Dnr KS 2015.121

041

Delårsredovisning augusti 2016 med prognos helår
Prognosen visar på ett överskott på 7,5 mkr. Mot budget är det +1,6 mkr. Den
stora förklaringen till överskottet är dels budgeten som sattes med ett stort
överskott samt att integrationsverksamheten inom kommunstyrelsen
uppvisar ett stort överskott. Socialnämnden och då främst äldreomsorgen har
en underskott mot budgeten efter åtta månader och har en prognos på -3,5
mkr vid årets slut. Inom kultur- och utbildningsnämnden prognostiseras ett
underskott på -1,1 mkr. Plan- och miljönämnden förväntas gå 0,5 mkr sämre
än budget
Skatteintäkter och generella statsbidrag ser sämre ut än budget vilket främst
beror på att de preliminära sluträkningarna tyder på underskott.
Fastighetsavgiften är dock bättre jämfört med budgeten. Räntekostnaderna
är fortsatt låga vilket påverkar finansnettot positivt. Pensionskostnaderna är
något lägre än föregående år och förväntas hållas inom budgeten.
Bland investeringar är ombyggnationen av Kunskapssmedjan störst. I år har
kostnaden varit 8,3 mkr. Totalt har investeringarna uppgått till 13,8 mkr.
Samtliga finansiella mål uppfylls enligt prognosen och enligt fullmäktiges
definition uppfylls god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Delårsredovisning 2016-08-31.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 48.
Socialnämndens protokoll 2016-10-19, § 33.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsredovisning
augusti 2016.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4(16)

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 74

Dnr KS 2015.21

040

Redovisning av statligt stöd till flyktingverksamhet
Riksdagen beslutade 2015-12-10 om ett tillfälligt stöd till kommuner och
landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen och minska trycket
på den kommunala ekonomin. För Pajala kommun del blev stödet 19 224 402
kronor.
Beslutsunderlag
Redovisning.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-03, § 2.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 49.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att stämma av pågående projekt
för flyktingverksamhet utifrån statliga stödet till nästkommande
arbetsutskott 2016-11-14.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 75

Dnr KS 2015.156

041

Delårsredovisning 2016-01-01 – 2016-06-30, Lapplands
Kommunalförbund
Vid direktionsmöte inom Lapplands Kommunalförbund, 2016-09-07, § 150,
har delårsredovisning 2016-06-30 behandlats.
Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbunds direktionsprotokoll 2016-09-07.
Delårsredovisning 2016-01-01 – 2016-06-30.
Revisorernas utlåtande.
Komplettering av investeringsbudget 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 50.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsredovisning
2016-01-01 – 2016-06-30.
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr KS 2016.133

191

Förvaltarenhet för godemän
Pajala kommun har sedan januari 2016 bedrivit ett försök med
att ha två anställda godemän för ensamkommande barn. Det
som tillämpas i normalfallet är att godemän arvoderas för det
uppdrag som dem har vid sidan av sitt ordinarie arbete eller
sysselsättning.
Förvaltarenheten inleddes med anledning av att kommunen
under senare delen av år 2015 blev anvisade ensamkommande
barn i mycket stor utsträckning. Överförmyndaren som har att
förordna godemän hade svårt att rekrytera godemän till den
omfattning som krävdes.
Samråd med arbetstagarorganisationen Vision är genomfört.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-27.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 53.
Jäv
Larsson (S) och Mäki (S) anmäler jäv.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar permanenta förvaltarenheten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 77

Dnr KS 2016.242

133

Förändringar inom verksamheten Ensamkommande barn
Regeringen har aviserat att de från halvårsskiftet 2017 kommer att ändra
ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn.
Konsekvenserna för Pajala kommun innebär en minskning av intäkter på
ungefär 20 miljoner kronor för 2017. Med nuvarande utgiftssida för
verksamheterna i både Pajala och Korpilombolo innebär minskningen att det
måste göras besparingar på ungefär 11 miljoner kronor.
Vidare har migrationsströmmarna till Sverige minskat kraftigt under 2016
och inflödet av ensamkommande barn har i Pajala under året endast uppgått
till fyra individer. Prognoserna de kommande åren tyder på ett fortsatt
minskat inflöde och behovet av HVB-hem kan därav antas att minska i
samma takt. I det nya ersättningssystemet förväntas det även av regeringen
att de unga från 18 år, som bedöms klara sig själva, inte ska bo i HVB-hem,
men i stöd-boenden med mindre personalbehov och till en lägre statlig
ersättning.
Samråd med arbetstagarorganisationen Vision är genomfört.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-10-03.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 54.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt alternativ 1 vilket innebär att HVB-hem i
Korpilombolo avvecklas.
_____
Reservation
Tervaniemi (V) lämnar reservation med anledning av oklarheter kring de
höga kostnaderna som EKB verksamheten i Korpilombolo har. Det är viktigt
att vi får en genomgång av orsaken till kostnaderna. Inte minst av att se över
kostnaderna av den återstående tiden som verksamheten ska finnas kvar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 78

Dnr KS 2016.241

040

Internkontrollplan 2016-2017, Kommunstyrelsen
I kommunallagens 6 kap. § 7 definieras de kommunala nämndernas ansvar
för den interna kontrollen. De ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt. En internkontrollplan är ett hjälpmedel och inte
ett mål eller en rutin i sig själv. Den interna kontrollen bör planeras och
genomföras så att det uppfattas som en naturlig del i de olika
verksamheterna.
Beslutsunderlag
Förslag till Internkontrollplan 2016-2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 55.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Internkontrollplan 2016-2017 för
kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 79

Dnr KS 2016.240

253

Försäljning av Junosuando skola
Under våren 2016 har en dialog gällande en eventuell försäljning av
fastigheterna Junosuando 7:14 och 10:19 (Junosuando skola) förts mellan
representanter för kommunen och en förening i Junosuando. Vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-09 beslutades att uppdra till
verksamheten och Pajalabostäder AB att utreda hur ett sådant förfarande kan
genomföras samt att ta fram ett förslag på ett hyreskontrakt för hyra av del av
skolan vid en eventuell försäljning.
Beslutsunderlag
Förslag till hyresvillkor.
Hyreskontrakt och hyresbetalning.
Ritning Junosuando skola.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 51.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rantakyrö (S) m fl föreslår att avtalet tecknas med en avtalstid om 1 år + 1.
Gramner (KD) föreslår att avtal tecknas för 2 år.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Rantakyrös förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Junosuando skola säljs via anbudsförfarande
med förbehåll att hyresavtal tecknas med en avtalstid om 1 år + 1.
_____
Reservation
Gramner (KD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____
Protokoll skickas till
Pajalabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 80

Dnr KS 2015.255

001

Korpilombolo badhus
En förening i Korpilombolo önskar hyra badhuset i Gårdsbyskolan för att
driva badhus i byn för en hyreskostnad om 170 000 kr per år.
Beslutsunderlag
Skrivelse angående uthyrning av Korpilombolo badhus 2016-09-27.
Förslag till hyresvillkor.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10, § 52.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 81

Dnr 2016.261

003

Översyn av Ägardirektiv Värmeverket AB
Bolagsstämma Pajala Värmeverk AB föreslår i protokoll 2016-03-31, § 10 att
en översyn av ägardirektiven bör initieras.
Beslutsunderlag
Ägardirektiv antagna 2012-06-18.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att göra en översyn av
Ägardirektiven Värmeverket AB.
______
Protokoll skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 82

Dnr KS 2016.260

304

Föreningen Bygdemedel Maevaara
Maevaara Vind kommer att utge en Bygdepeng och föreslår att det bildas
ideella föreningar som mottagare för den del som skall ges till Pajala.
Kommunstyrelsen har att utse representanter till föreningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse kommunchefen eller av denne utsedd
representant samt en handläggare som kommunala representanter.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
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§ 83

Dnr KS 2014.276

102

Valärende
Markus Forsberg, V har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.
Kommunstyrelsen har att utse;
ersättare i Styrelsen Malmfältens folkhögskola
ordinarie Stämmoombud Malmfältens folkhögskola
ordinarie Stämmoombud BD Pop
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Linda Jonsson som ersättare i Styrelsen
Malmfältens folkhögskola, ordinarie i Stämmoombud Malmfältens
folkhögskola och ordinarie Stämmoombud BD Pop.
_____
Protokoll skickas till
Linda Jonsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 84
Meddelanden
Ansökan om projektmedel – Framtida industriell utvecklingsplattform –
Arena Pajala till Länsstyrelsen. Dnr KS 2016.254 106.
Ansökan 2016 - § 37 medel – Kraftsamling för stöd vid etablering till
Länsstyrelsen. Dnr KS 2016.253 106.
Redovisning 2 avseende projekt ”Tillväxtmotor för underleverantörer i
basindustrin – TMU”. Dnr KS 2016.167 106.
Skrivelse avseende OKQ8:s nyetablering i Pajala centralort.
Dnr KS 2016.252 050
Skrivelse avseende arbetskläder inom omsorgen. Dnr KS 2016.234 026.
Uppföljning av ägardirektiv – Filmpool Nord AB. Dnr KS 2016.203 106.
Länsstyrelsens beslut 2016-10-18 om fördelning av anvisningar till
kommuner. Dnr KS 2016.257 133.
Trafikverket – Fastställd vägplan delen vägskälet Siekasjärvi – Kivijärvi.
Länsstyrelsens beslut om godkännande av ekonomisk säkerhet för OX2 Wind
AB:s täktverksamhet inom fastigheten Kompelusvaara 6:3 i Pajala kommun.
Länsstyrelsens beslut om godkännande av ekonomisk säkerhet för OX2 Wind
AB:s verksamhet på berget Lehtirova och omkringliggande berg i Gällivare
och Pajala kommun.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 85
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2016-09-10 – 2016-10-21
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchef
Ekonomichef
Teknisk handlägare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-10-10. §§ 48-59.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och
förtecknar i protokoll 2016-10-31, § 85.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-10-31

§ 86
Chefsrapport
Remiss Regional indelning – tre nya län,
Kommunernas kvalite i korthet – Kkik.
Utökat kommunalt mottagande av nyanlända.
Aktivitetslista
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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