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Försäljning av Erkheikki 307 – Lärarbostad/daghem
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 92

Dnr KS 2012.186

141

Fastställande av skattesats 2013
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesats inför varje år.
Skattesatsen för 2012 är 22.48 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-01, § 69.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-22, § 62
Yrkande
Lahti, V föreslår att skattesatsen höjs med 25 öre till 22.73 kronor för år 2013.
Töyrä, KD och Sköld, M föreslår oförändrad skattesats för år 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på lagda förslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad skattesats för
år 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommmunfullmäktige besluta om oförändrad
skattesats för år 2013.
_____
Reservation
Birger Lahti, V, reserverar sig till förmån för eget förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 93

Dnr KS 2012.383

106

Strategi för eSamhället
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna
sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande
genom digitala kontaktvägar. Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och
etableras. Det finns kommuner, landsting och regioner som är förebilder i
denna utveckling. Men för de allra flesta innebär detta stora utmaningar och
det är få som själva har kompetens eller resurser att driva denna angelägna
verksamhetsutveckling. Gemensam kraftsamling och ökad kommunal
samverkan är därför nödvändig.
Syftet med strategin är att förbättra kommunal sektors förutsättningar för
utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och
insatsområden. Strategin visar inriktningen på det arbete som behöver göras
gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde.
Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av
e-förvaltning som bidrag till e-samhället:
- enklare vardag för privatpersoner och företag
- smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
I Norrbotten ska Kommunförbundet hålla ihop en arbetsgrupp som tar fram
ett förslag på en strategi för e-Samhället. I arbetsgruppen ingår Luleå, Piteå
och Kalix kommuner. Förslaget tas i kommunförbundets styrelse.
Beslutsunderlag
www.skl.se
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2012-10-29, § 70
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta mål för kommunal
sektors utveckling av e-förvaltning som bidrar till e-samhället med enklare
vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning
stödjer innovation och delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i
verksamheten.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 94

Dnr KS 2012.412

730

Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och
hjälpmedel i ordinärt boende
Kommunförbundet Norrbottens socialberedning har uttryckt oro för
kommunernas beslutsfattande när det gäller avgifter för den hälso- och
sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 februari
2013 och efterlyser vägledning. Socialchefsnätverket har frågat efter förslag
till beslutsformuleringar och innehåll som stöd i den kommunala hanteringen
av avgiftsfrågan.
Landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av
verksamheten som går över till kommunerna utgör 2,5 mkr i 2012 års nivå.
Avsikten med bilagda förslag är att få kostnadsneutralitet för den enskilde
patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att
nedanstående förslag till avgifter för kommunerna är desamma som
landstingets avgifter.
Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden för att på länsnivå få intäkter
ungefär motsvarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt
hjälpmedel för den del av verksamheten som övergår till kommunerna – 2,5
mkr i 2012 års nivå. På kommunnivå kan skillnader mellan beräknade och
faktiska intäkter skilja sig åt på grund av människors olika betalningsförmåga
kopplat till den begränsning som maxtaxan innebär.
Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i
kommunen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och
hjälpmedel preciseras för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det
nödvändigt att även ta ett beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i
särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt
hjälpmedel.
Landstinget gör årligen en översyn av avgifterna. Inför 2013 pågår en
översyn, som sannolikt kommer att förändra den avgiftssättning som
redovisas i förslaget. Landstingets nya avgifter för 2013 beslutas under
november månad. Därför kan det vara lämpligt att de kommunala avgifterna
beslutas i decemberfullmäktige för att kunna motsvara landstingets avgifter
för hälso- och sjukvård respektive hjälpmedel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 94 forts.

Dnr KS 2012.412

730

Beslutsunderlag
Förslag till avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och
hjälpmedel i ordinärt boende.
Socialnämndens protokoll 2012-10-03, § 57.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Pajala kommun
följer Norrbottens Läns Landstings avgifter för den kommunala hälso- och
sjukvården samt hjälpmedel i ordinärt boende samt att i kommunens
beslutade avgift för omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och
sjukvård samt hjälpmedel. Avgifterna gäller fr o m 2013-02-01.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 95

Dnr KSa 2011.108

612

Delårsredovisning 2012-06-30 Lapplands Kommunalförbund
Vid direktionsmöte inom Lapplands Kommunalförbund, 2012-10-03, § 62,
delårsredovisning 2012-06-30 behandlats.
Direktionen föreslår medlemskommunerna besluta;
att godkänna delårsredovisningen,
att delårsrapport och revisionsutlåtande tillställs respektive fullmäktigeförsamling i medlemskommunerna för godkännande.
Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbunds direktions protokoll 2012-10-03
Delårsredovisning 2012-01-01 - 2012-06-30
Revisorernas utlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 71
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsredovisning
2012-06-30 och revisionsutlåtande för Lapplands Kommunalförbund.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8(24)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 96

Dnr KS 2012.271 612

Ökning av statsbidrag för gymnasieskola till kommunerna från
2013
Regeringens budgetproposition för år 2013 som innehåller en ökning av
statsbidrag för gymnasieskola som motsvarar den besparing som tidigare
genomförts. För Lapplands Kommunalförbund uppgår den genomförda
besparingen i budget inför 2013 till 4 952 tkr. Pengar som återförs till
kommunerna är utifrån invånarantal och stämmer inte överens med nedanstående fördelningsnyckel.
Statsbidragsminskning 2013 fördelat enligt förbundsordningens
fördelningsnyckel:
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Pajala kommun

38,52 %
9,91 %
38,02 %
13,55 %

1 907 tkr
491 tkr
1 883 tkr
671 tkr

100,00 %

4 952 tkr

Dessa belopp är att betrakta som maximala belopp ifall återbetalningen till
kommunerna mot förmodan skulle överstiga den genomförda besparingen.
Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbunds direktions protokoll 2012-10-03, § 71
Kommunstyrelsens arbetsutksotts protokoll 2012-10-29, § 72
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige lämna tilläggsanslag med
max 671 tkr i och med statsbidragsminskning 2013.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 97

Dnr KS 2011.339

026

Jämlikhetsprogram – Övergripande jämlikhetsplan för Pajala
kommun 2012-2014
Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Lagen anger
dessutom att arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet bedriver ett
målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt att
arbetsgivaren vart tredje år upprättar en plan för sitt jämställdhetsarbete.
Samtliga diskrimineringsgrunder omfattas med andra ord inte av kravet på
att arbetsgivaren bedriver ett aktivt arbete och kravet på plan gäller endast
jämställdhet, dvs avser endast diskriminering p g a kön. Även Sveriges
nationella mål inom detta område avser endast diskriminering pga kön.
Arbetsgivaren Pajala kommun har valt att inkludera samtliga
diskrimineringsgrunder i sitt jämlikhetsarbete och kalla jämställdhetsplanen
för jämlikhetsprogram så att ingen av diskrimineringsgrunderna glöms bort i
den kommunala verksamheten.
Beslutsunderlag
Jämlikhetsprogram – Övergripande jämlikhetsplan för Pajala kommun 20122014.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 73
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta ärendet till Personalutskottet.
_____
Beslutsexpediering
Personalutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 98

Dnr KS 2012.382

006

Arvodesbestämmelser till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har överlämnat förslag till
bestämmelser för arvoden samt arvodesnivåer för förtroendevalda i Pajala
kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till arvodesbestämmelser samt arvodesbelopp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 74
Vänsterpartiets förslag till arvodesbetstämmelser
Yttrande från Norrbottens Sjukvårdsparti, Kristdemokraterna och
Centerpartiet
Yrkanden
Lahti, V föreslår en höjning av årsarvodet med 4 % för vice Överförmyndaren.
Wennberg, S föreslår att årsarvodet för ordföringar i Personalutskottet och
Tekniska utskottet skall vara på samma nivå.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar enligt
vänsterpartiets förslag till arvodesnivåer samt att komplettering med arvode
för vice Över-förmyndare görs med 4 % av IBB. Årsarvodet för ordförande i
Tekniska utskottet likställs med ordförande i Personalutskottet d v s 30% av
IBB.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att
sammanträdesarvoden/förättningsarvode gäller enligt nuvarande regler.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 99

Dnr KS 2012.370

109

Ansökan om delfinansiering Tornedalsteatern 2013
Tornedalsteatern ansöker om verksamhetsstöd med 210 000 kronor för år
2013.
Beslutsunderlag
Ansökan 2012-10-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29., § 75.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Tornedalsteatern verksamhetsstöd för år
2013 med 150 000 kronor.
_____
Beslutsexpediering
Tornedalsteatern

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 100

Dnr KS 2012.272

012

Motion – Införande av kommunalt vårdnadsbidrag
Kristdemokraterna Stig Töyrä, Peter Ericsson och Eva Esberg föreslår i
motion att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och klarlägga
administrativa regler som krävs samt fatta de beslut som behövs för att
kunna införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.
Beslutsunderlag
Motion 2012-06-18.
Kommunchefen och Kultur- och utbildningschefens tjänsteskrivelse
2012-10-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 76.
Yrkande
Töyrä, KD föreslår bifall till motionen.
Wennberg, S föreslår avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
_____
Reservation
Stig Töyrä, KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 101

Dnr KS 2012.68

107

Motion – Återtagande av Pajalabostäder i förvaltningsform inom
Pajala kommun
Fullmäktigegruppen Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att en utredning
tillsätts omgående för att se över fördelarna med att återta Pajalabostäder i
förvaltningsform inom Pajala kommun.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-20.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-10-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 77
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 102

Dnr KS 2012.413

214

Förfrågan till Plan- och miljönämnden att initiera en detaljplan
på fastigheten Korpilombolo 8:22
Fastigheten är belägen i centrala Korpilombolo längs Bergvägen 19 och ingår
i detaljplan. Korpilombolo intresseförening har köpt fastigheten av Pajala
kommun 2000-08-31. Föreningen avser nu att sälja den och stycka av en del
av fastigheten för att kunna sälja garaget för sig och huset för sig. Den
tilltänkta ägaren av garaget vill nyttja byggnaden för garageverksamhet,
verkstad och förråd. Den som avser köpa huset vill använda byggnaden till
kontor, handel och museum. Andra användningsområden kan dock inte
uteslutas.
När kommunen ägde fastigheten användes byggnaderna som garage och
verkstad för kommunens vaktmästare samt, åtminstone initialt, som
kommunhus i Korpilombolo. Vid försäljningen gjordes ingen planändring. I
gällande detaljplan är användningen allmänna ändamål. Det betyder att
nuvarande verksamhet utgör en avvikelse från planen. Befintlig detaljplan
utgör även ett hinder för avstyckning och försäljning. För att komma till rätta
med detta behöver markanvändningen omprövas i en ny detaljplan.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar Plan- och miljönämnden initiera en ändring av
detaljplanen på fastigheten Korpilombolo 8:22 med syfte att anpassa planen
till rådande förhållanden. Kommunstyrelsen står för kostnaderna för
planändringen.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 103

Dnr KS 2011.157

041

Investeringar 2013
Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att utöver den
befintliga totala investeringsramen prioritera Strandpromenaden i Pajala.
Projektet genomförs delvis i 2 etapper till en kostnad av 3 mkr. För 2013
anslås investeringsmedel med 750 tkr samt att ansökan om ytterligare 750
tkr görs från Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottets protokoll 2012-11-14, § 12.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar utökning av investeringsbudget med 750 tkr till
Strandpromenaden i Pajala, etapp 1, under förutsättning att Länsstyrelsen i
Norrbotten i Länstransportplan 2010 – 2121 beviljar 750 tkr.
_____
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbotten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 104

Dnr KS 2012.414

253

Försäljning av Karlsbyvägen 8 - Junosuando
förskola/lågstadieskola
Fastigheten Karlsbyvägen 8 - Junosuando förskola/lågstadieskola, del av
Junosuando 10:10 erbjuds till försäljning via anbud.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar erbjuda fastigheten del av Junosuando 10:10,
Junosuando förskola/lågstadieskola till försäljning via anbud.
De tre anbudsgivare med högsta anbuden bjuds in till budgivning efter
anbudstidens utgång.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 105

Dnr KS 2012.415

253

Försäljning av Erkheikki 307 - Lärarbostad/Daghem
Fastigheten Erkheikki 307 - Lärarbostad/Daghem erbjuds till försäljning via
anbud.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar erbjuda Erkheikki 307, Lärarbostad/daghem till
försäljning via anbud.
Fastigheten säljs till den anbudsgivare med högst anbud.
Försäljning av fastigheten delges nuvarande hyresgäst.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 106

Dnr KS 2012.416

028

Avtal med Kommunal om utbyte av semesterdagstillägg mot ledig
tid
Kommunal yrkar på att få skriva på ett lokalt kollektivavtal om möjlighet för
sina medlemmar att få byta ut semesterdagstillägget mot ledig tid i likhet
med övriga avtalsområden där denna möjlighet medges i dag. För Kommunal
har detta inte varit möjligt tidigare då det fanns undantag i Allmänna
Bestämmelserna vilket nu är borttaget. Avtal kan därmed tecknas även inom
detta område fr o m i år.
Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning 2012-10-31.
Personalutskottets protokoll 2012-11-15, § 20.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå anhållan då tecknande av avtal skulle
innebära merkostnader för Pajala kommun.
_____
Beslutsexpediering
Kommunal
Personal- och löneenheten
Personalutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 107
Sammanträdesplan år 2013
Föreligger förslag till sammanträdesplan för år 2013.
Kommunstyrelsen
Måndag 11 februari
Måndag 8 april
Måndag 27 maj
Måndag 30 september
Måndag 25 november
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Måndag 21 januari
Måndag 11 mars
Måndag 13 maj
Måndag 19 augusti
Måndag 4 november
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdesplan för år 2013.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(24)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 108
Kanslienhetens Mål för år 2013
Föreligger kanslienhetens Mål för år 2013.
Marknadsföring
- Alla föreningar där kommunen gått in med stöd bjuds in till information.
Näringsliv
- Enheten medverkar vid arrangemang av frukostmöten.
Hållbart samhälle
- Enheten ser till att blanketter finns på hemsidan.
- Kommunchefsbrevet kommer ut fyra gånger per år.
Beslut
Kommunstyrelsen inväntar övriga nämnders mål för mandatperioden för
fastställande i kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 109
Service i Ruosteranta
Stig Töyra väcker fråga om service av post och varuhemsändning i
Ruosteranta i Pajala kommun.
Beslut
Förvaltningen uppdras undersöka vilken service Pajala kommun kan erbjuda
ortsbor i Ruosteranta.
_____
Beslutsexpediering
Kommunchef Lena Jatko

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 110
Meddelanden
Pajala Värmeverk AB:s protokoll 2012-09-20, § 76-86.
Pajala Värmeverk AB:s protokoll 2012-10-25, § 87-97.
Namnlistor – Återvinningscentralen Tärendö (Dnr KS 2012.376 456)
Cirkulär 12:46; Budgetförutsättningar för åren 2012 – 2016
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-10-10, § 136
Plan- och miljänämndens protokoll 2012-10-10, § 156
Plan –och miljönämndens protokoll 2012-10-10, § 145
Initiering av detaljplan för bostäder på del av Pajala 9:3, Pajala kommun,
Rianområdet.
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-10-10, § 146
Initiering av detaljplan för bostäder del av Pajala 9:3, Pajala 4:2 samt Pajala
21:5.
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-10-10, § 147.
Initiering av detaljplan för bostäder på del av Pajala 9:3 samt Pajala 9:23,
Pajala kommun
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-10-10, § 148.
Initiering av detaljplan för bostäder Pajala 23:9, 23:10 mfl
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-10-10, § 149.
Initiering om planbesked för flerbostadshus på fastigheten Tärendö 10:19,
Pajala kommun.
Pajalabostäder AB, protokokoll 2012-03-01, § 1 - 5
Pajalabostäder AB, protokoll 2012-05-24, § 16 – 28
Pajalabostäder AB, protokoll 2012-10-04, § 29 - 37
Beslut
Informationen till handlingarna.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 111
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2012-09-21 – 2012-11-06
- Kommunchef

23

- Ekonomichef

1

- Handläggare, parkeringstillstånd, avfall

12 – 16

- Trafikhandläggare

14 - 23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 68 - 78
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2012-11-19, § 111.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-11-19

§ 112
Chefsrapport
Projekt Ung i Tornedalen
Arbetsmiljöutbildning
Ensamkommande flyktingbarn
Avtal med Migrationsverket
Introduktionsdag för nyanställda
Lärarförbundets mätning visar att Pajala är på 4:e plats
Överklagan kommunfullmäktige beslut 2012-10-22, § 64.
Gemensamt fullmäktigemöte med Kolari kommun 2012-12-11
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(24)

