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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2013-02-24, kl 1300 - 1710

Beslutande

Anne Niska, S
Åke Johdet, S, §§ 1 - 7
Johny Lantto, S
Laila Mäki, S
Jenny Eriksson, S
Pirkko Heikkilä, V
Holger Videkull, NS
Anita Sköld, M

Övriga deltagande

Lena Jatko, kommunchef
Revisorerna Åke Kangas, Barbro Nygård,
Kurt Haapala, Sixten Haara, Magnus
Gustafsson, § 1
Hans Forsström, PwC, § 1
Agneta Suikki, ekonomichef, §§ 2 - 3
Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB, § 7

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Pirkko Heikkilä

Underskrifter

Anita Sköld

Kommunförvaltningen 2014-02-26

Sekreterare
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Inga-Lill Ängsund

Ordförande
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Anne Niska

Justerare

...........................................................
Pirkko Heikkilä

Paragrafer

1 - 12

........................................................
Anita Sköld
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

Ärenden

Justerandes sign

§1

Ansvarsutövande 2013, Pajala kommun kommunstyrelse

§2

Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse

§3

Förändrad delårsredovisning

§4

Kommunstyrelsens mål år 2014

§5

Regionala kollektivtrafikmyndigheten och centraliserad
färdtjänsthantering i länet

§6

Antal ledamöter i kommunfullmäktige

§7

Utredning om framtida ensamkommande barn i Pajala kommun

§8

Motion – Besparingsförslag

§9

Motion – Räddningstjänst samverkan

§ 10

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2013-11-16 – 2014-02-14

§ 11

Meddelande

§ 12

Chefsrapport
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§1

Dnr KS 2014.42

007

Ansvarsutövande 2013, Pajala kommun kommunstyrelse
Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och
styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och
säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga
granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från fullmäktige.
För att kunna göra den slutliga revisionella bedömningen fordras även ett
ställningstagande till hur uppdraget fullgjorts och resultatet i förhållande till
fullmäktiges uppdrag.
I kommunallagen, kap 6 § 7, har fastlagts att;
”Nämnderna skall 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 skall också se till att den
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfreds-ställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal
angelägenhet med stöd av 3 kapitlet 16 § har överlämnats till någon annan”.
Beslutsunderlag
Sammanställning av enkätsvar. Ansvarsutövande 2013.
Beslut
Diskussioner kring resultatet av enkätsvaren genomförs.
Till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§2

Dnr KS 2012.186

041

Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse
Resultatet för kommunen blev +0,4 mkr 2013. Nämndernas sammanlagda
underskott blev -3,4 mkr men då finns en tilläggsbudget på 2,0 mkr till
socialnämnden avräknat. Pensionerna gick back med 1,6 mkr, kostnadsökningen jämfört med 2012 var för pensionerna 4,0 mkr från 9,6 mkr till 13,6
mkr. Kostnaden för pensioner kommer framöver öka samtidigt när flera
anställda går i pension.
Liksom 2012 är det återbetalning av tidigare inbetalda sjukförsäkringsavgifter som räddar resultatet. I år fick kommunen 8,9 mkr i återbetalning.
Investeringarna har varit höga, största investeringsprojektet är Tallbacken
etapp II. Det eftersatta underhållet på flera av kommunens gamla
anläggningar börjar märkas i form av akuta åtgärder som måste till.
Kommunens bolag i årsredovisningen går bra. Pajalabostäder AB har ett
överskott på 2,1 mkr och tidigare krisande Pajala Värmeverk AB har vänt
utvecklingen och har 2013 ett överskott på 0,4 mkr.
De mål som kommunfullmäktige satt upp för mandatperioden har
nämnderna arbetat med. Vad gäller de övergripande mål som är viktig
för god ekonomisk hushållning når kommunen två av fyra finansiella mål
samt bägge verksamhetsmålen och bedömningen är att god ekonomisk
hushållning har uppnåtts. Målet från 2004 att återställa 10 mkr fram till 2015
är uppnått, hittills har 17,3 mkr.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisning och
verksamhetsberättelse 2013.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5(14)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§3

Dnr KS 2013.185

041

Förändrad delårsredovisning
Rådet för kommunal redovisning har kommit med en rekommendation
angående utformningen av delårsrapporter i kommunerna. Kommunen är
skyldig att följa deras rekommendationer enligt lag om kommunal
redovisning. Rekommendationen innebär en kraftig reducering av rapporten
jämfört med 2013 och tidigare. Förvaltningen har utarbetat ett förslag för
2014. Förslaget kan komma att förändras då praxis blir utarbetat.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-01-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 4.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr KS 2014.22

011

Kommunstyrelsens mål år 2014
Föreligger förslag till kommunstyrelsens mål år 2014.
Beslutsunderlag
Förslag till mål.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 2.
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till mål för år 2014.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§5

Dnr KS 2013.329

736

Regionala kollektivtrafikmyndigheten och centraliserad
färdtjänsthantering i länet
Under 2013 har Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Norrbotten AB besökt samtliga
kommuner i länet. Nio av dess, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk,
Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå, har uppdragit åt Regionala
kollektivtrafik myndigheten att handa uppgifter för färdtjänst och
riksfärdtjänst med tillståndsprövningen (myndighetsutövningen) ligger
fortfarande kvar hos respektive kommun.
Centraliserad tillståndsgivning med färre personer i länet som jobbar med
detta innebär att de som söker färdtjänst får en mer konsekvent och lika
bedömning. Dessutom jobbar personalen bara med detta och blir specialister
och därmed mer kostnadseffektiva. Att färdjtänsten sköt av samma
organisation som kollektivtrafiken i länet innebär dessutom bätrre
förutsättningar att öka andelen resande med en allmänna kollektivtrafiken
och snabb och direkt information för att kunna anpassa och förändra den
allmänna kollektivtrafiken. Kostnaden för färdtjänsten kommer i sin helhet
att minska genom ökad samordning av trafiken, effektivare nyttjande av
beställnings-centralen och rationellare hantering av tillståndsgivning, detta
utan att kvalitén på resandet försämras.
Kommunförbundet Norrbotten föreslår i protokoll 2013-10-24, § 47, att varje
enskild kommun i Norrbotten överlåter sina uppgifter enligt ”Lag om
färdtjänst (1997:736 t o m 2010:1068)”, §§ 4 och 6 till Kommunalförbundet
Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet. Att överlåtelsen sker tidigast
2014-01-01 och vid tidpunkt som överenskommes mellan den enskilda
kommunen och myndigheten.
Beslutsunderlag
Missiv 2013-12-11.
Förslag till avtal färdtjänst och riksfärdtjänst.
Socialnämndens protokoll, 2014-02-12, § 6.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta överlåta
tillståndsgivning av färdtjänst till Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet. Överlåtelsen sker vid tidpunkt som överenskommes mellan kommun och myndigheten.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§6
Antal ledamöter i kommunfullmäktige
För närvarande är den lägsta gränsen för antalet ledamöter i
kommunfullmäktige 31 stycken. På denna nivå har allt fler små kommuner
lagt sig, och snart kan kommuner med under 8 000 invånare få rätt att sänka
antalet till 21. Pajala kommunfullmäktige har idag 33 ledamöter.
Beslut
Kommunstyrelsen anser inte att det finns anledning att aktualisera frågan i
kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§7

Dnr KS 2014.10

133

Utredning om framtida ensamkommande barn i Pajala kommun
Kommunstyrelsen tog beslut 2012-10-01, § 84 att Pajala Kommun ska ta
emot Ensamkommande Barn och en överenskommelse med
Migrationsverket tecknades. Denna överenskommelse gäller från 2012-10-01
och innefattar 8 boendeplatser, varav 3 asylplatser och fem boendeplatser för
barn som beviljas permanent uppehållstillstånd (PUT) med åldersspannet 1315 år. Mottagandet av barnen startade i början på april 2013 och boendet,
som är beläget i Korpilombolo på Lokal Tre Sågar, var fulltaligt i juni 2013.
Nationellt sett råder akut platsbrist för ensamkommande barn och
Migrationsverket bedömer behovet som stort. Nationella lagändringar som
skall råda bot på detta trädde i kraft 1 januari 2014 vilket ger
Migrationsverket utvidgade möjligheter för anvisning till kommuner. Det
pågår en platsöversyn på ett nationellt plan där Länsstyrelsen i Norrbottens
län bedömer att Pajala Kommun har kapacitet på minst sex asylplatser
istället för närvarande (januari 2014) tre asylplatser. Detta skulle kunna
innebära en snabbare tillströmning av ensamkommande barn till Pajala
kommun. Prognosen för hur många barn kommuner beräknas kunna ta emot
styrs både av tillströmningen av barn nationellt sett och storleken på
anvisningskommunen.
Detta innebär att Pajala Kommun måste ha beredskap och kapacitet att klara
en växande målgrupp och det ansvar som detta innebär.
Beslutsunderlag
Utredning 2014-01-13.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 1.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ytterligare utredning.
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§8

Dnr KS 2013.222

104

Motion – Besparingsförslag
Kristdemokraterna Eva Esberg och Stig Töyrä föreslår i motion att halvera
mandatstödet till partierna.
Beslutsunderlag
Motion.
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 5.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-02 -24

§9

Dnr KS 2013.325

023

Motion – Räddningstjänst samverkan
Kristdemokraterna föreslår i motion att Pajala kommun undersöker och
initierar samverkan med Överkalix när det gäller rekrytering av kommande
räddningstjänstchef.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-20.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2013-12-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 6.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§ 10
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2013-11-16 – 2014-02-14
- Kommunchef
- Kost- och hygienchef
- Teknisk handläggare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-01-20, § 1 – 9.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2014-02-24, § 10.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-02 -24

§ 11
Meddelande
Trafikverkets svarsskrivelse avseende Fiberoptisk kabel i Pajala. Dnr KS
2010.391 005.
Länsstyrelsens beslut om tillstånd att bedriva renskötsel inom Tärendö
sameby, Pajala och Överkalix kommuner. Dnr KS 2013.310 143.
SKL:s Cirkulär 13:72 avseende budgetförutsättningar för åren 2013-2017.
Förslag till detaljplan för fastighet Pajala 9:187 samt del av Pajala 9:3.
Detaljplan för Korpilombolo 8:22, bostäder och centrumverksamhet.
Detaljplan för Tärendö 10:19.
Detaljplan för Junosuando 5:18 och 5:41, Salmijärvi 1:10, bostäder och
centrumfunktion.
Samråd om förslag till detaljplan för del av Junosuando, fastighet 7:14,
bostäder och kontor.
Politikerdialog 2014-03-14 ”mottagande och etablering av nyanlända
invandrare och ensamkommande barn/ungdomar”, Luleå.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen
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§ 12

Chefsrapport
Företagsrankning
Arbetslöshetsläget
Telia
Befolkning
Enkät om IPad
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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