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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

Ärenden

§ 58

Mötets öppnande
- Godkännande av kungörelse
- Upprop
- Val av 2 justerare, tid och datum
- Godkännande av dagordning

§ 59

Delårsrapport 2019
a) Föredragning
b) Debatt
c) Fastställande delårsrapport 2019

Justerandes sign

§ 60

Strategiska utvecklingsenheten - information

§ 61

Begäran om nedsättning av avgift för LKF 2019

§ 62

Policy för informationssäkerhet

§ 63

Investeringsäskande Flyget RVR-mätare

§ 64

RKM ansvarsfrihet

§ 65

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal

§ 66

Revisionens reglemente

§ 67

Svar på motion – budget är kopplade till verksamhetsplan

§ 68

Svar på motion – Digitalisering för innevånare i Pajala kommun

§ 69

Svar på motion – föräldrastöd

§ 70

Svar på motion – hemsida

§ 71

Svar på motion – policy och riktlinjer för hemsida

§ 72

Svar på motion – intraprenader

§ 73

Svar på motion – skolattraktivitet

§ 74

Svar på motion – öppna sammanträden

§ 75

Svar på motion – friskvårdsbidrag

§ 76

Svar på motion – Skola F-5

§ 77

Svar på motion – Stärk lärarna

§ 78

Svar på motion – Nuddisar

§ 79

Svar på motion – Återtagande av beslut

§ 80

Avsägelse av förtroendeuppdrag

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 81

2019-09-16

Delgivningar
- Svar på revisionsrapport inköp och upphandling
- Riktlinjer Informationssäkerhet
- Ledsagarservice för personer med synnedsättning

Justerandes sign

§ 82

Anmälan av motioner

§ 83

Interpellationer och frågor

Utdragsbestyrkande

Sida

3(32)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 58
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelse skett i laga ordning.
Utser Johny Lantto (FrS) och Roland Karlsson (S) till justerare.
Justering sker 2019-09-24 kl. 13.00.
Dagordningen godkänns.

Ärende
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 59
Delårsbokslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta delårsrapport för perioden 20190101–20190630,
2. fortsätta arbeta med budgetdisciplinen och stärka likviditeten.
3. att placeringar finns i en egen budgetpost för att lättare kunna följas upp.

Reservation
Johny Lantto (FrS), Veronica Andersson (FrS), Anna Taavola (FrS), Göran Mörtlund
(FrS), Linda Jonsson (V), Maria Alldén (V), Hans-Erik Fors (V) och Karl Lauri (V)
reserverar sig mot beslutet i punkt 1, att anta delårsrapport för perioden 20190101–
20190630.

Ärendet
Kommunallagen fastställer att minst en delårsrapport per år skall upprättas.
Delårsrapporten skall innehålla periodens drift- och investeringsresultat,
resultatkommentarer, helårsprognos mot årsbudget samt uppföljning av mål.
Ekonomikonsult Eva Henriksson är föredragande.
Kommunrevisorerna redovisar sitt utlåtande.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johny Lantto (FrS) yrkar att Delårsuppföljning ändras så att Pajala kommuns
budgeterade kostnad till LKF medtas i sin helhet.
Linda Jonsson (V) yrkar att delårsuppföljningens helårsprognos uppdateras med LKFavgiften.
Beslutsgång för punkt 1
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige antar punkt 1 enligt
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 59 forts.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång för punkt 1:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag att anta delårsrapport för perioden
20190101–20190630.
Nej-röst för yrkande från FrS och V att Delårsuppföljning ändras så att Pajala
kommuns budgeterade kostnad till Lapplands kommunalförbund medtas i sin helhet.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster mot 9 nej-röster, 1 avstår, beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag att anta delårsrapport för perioden 20190101–20190630.
Beslutsgång för punkterna 2-3
Ordförande ställer fråga om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
för punkterna 2-3 och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. anta delårsrapport för perioden 20190101–20190630,
2. fortsätta arbeta med budgetdisciplinen och stärka likviditeten.
3. att placeringar finns i en egen budgetpost för att lättare kunna följas upp.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019-06-30.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 77

_____
Protokoll skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 60
Strategiska utvecklingsenheten
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen till handlingarna.

Ärendet
Andreas Hinzer, chef för strategiska utvecklingsenheten, presenterar sig och enheten
samt informerar om enhetens verksamhet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 61
Begäran om nedsättning av avgift för Lapplands kommunalförbund 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna en nedsättning av Pajala kommuns avgift till
Lapplands kommunalförbund.

Ärendet
Pajala kommun begär nedsättning av avgift till LKF för år 2019 i enlighet med bifogad
skrivelse.
Ekonomiska konsekvenser
Om ansökan går igenom innebär det en resultatförbättring för Pajala kommun på
3,945 mkr, vilket i stort är i enlighet med budgeterade medel för LKF. Ett avslag skulle
få stora konsekvenser på kommunens resultat för 2019.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen begär nedsättning av avgift för 2019 till Lapplands
kommunalförbunds - kommunernas kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige i Pajala godkänna en nedsättning
av Pajala kommuns avgift till Lapplands kommunalförbund.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08
LKF, begäran om nedsättning 2019-07-24
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 98
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige Jokkmokks kommun
Kommunfullmäktige Gällivare kommun
Kommunfullmäktige Kiruna kommun
Lapplands kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 62

2019-09-16
Dnr KS.2019.170 003

Policy för informationssäkerhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Informationssäkerhetspolicy.

Ärendet
Information finns i alla kommunens verksamheter och handlar om allt det vi gör,
exempelvis information om vår personal, våra tjänster, vår ekonomi och det
omgivande samhället med medborgare, företag, föreningar och så vidare. Information
är därför i sig en av kommunens viktigaste tillgångar.
För att nå en hög kvalitet i vårt arbete måste information hanteras på rätt sätt.
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och
skydd av information utifrån tre aspekter:
• Konfidentialitet: att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas till
obehörig.
• Riktighet: att informationen är korrekt, aktuell och fullständig
• Tillgänglighet: att informationen är åtkomlig och användbar av behörig.
• Spårbarhet: att det går att följa hur och när informationen hanterats och
kommunicerats.
Information har i olika grad krav på sig gällande de tre aspekterna. Kraven kan
härledas från rättsliga krav eller från Pajala kommuns egna målsättningar. Dessutom
har medborgare, företag och andra aktörer i vår omvärld behov och förväntningar som
ställer krav på vår informationssäkerhet.
Informationssäkerhet begränsas inte till säkerhet i IT-system utan omfattar
information i alla dess former och oavsett hur informationen lagras, bearbetas och
kommuniceras. Information kan till exempel vara i form av text, ljud, bilder och film,
och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal.
Informationssäkerhet har inget egenvärde, utan ska bidra till att Pajala kommun når
sina övergripande visioner, strategier och mål. Pajala kommun ska uppnå och
upprätthålla en informationssäkerhet som:
• Innebär en robust, säker och tillförlitlig informationshantering,
• Möjliggör ett aktivt medverkande i det digitala samhället,
• Bidrar till att uppsatta mål når gällande exempelvis kvalitet, effektivitet och
personlig integritet,
• Motsvarar medborgares och externa verksamheters behov och förväntningar,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 62 forts.
• Uttrycks i aktuella styrdokument som policy och riktlinjer,
• Efterlever krav i lagar, förordningar, föreskrifter och avtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Informationssäkerhetspolicy 2019-05-07.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 99
_____
Protokoll skickas till
Samtliga verksamheter inom kommunen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 63

2019-09-16
Dnr KS.2019.171 014

Investeringsäskande Flyget RVR- mätare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att investeringen på 400 000 kronor för nytt RVRsystem på flygplatsen läggs inom befintlig investeringsram.

Ärendet
I budgetprocessen för 2019 beslöts att inte lägga någon investeringsram för flyget.
I stället skulle flyget få äska om medel om behov uppstod. Flygplatsen är i dag i stort
behov av nytt RVR-system för att säkerställa flygsäkerheten. Enligt offert uppgår
kostnaden till ca 400 000 kronor. Utifrån detta äskar flygplatsen om
investeringsmedel för detta.
Ekonomiska konsekvenser
Ökad investeringskostnad 2019 på 400 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Beskrivning av RVR.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 112
_____
Protokoll skickas till
Flygplatschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 64

2019-09-16
Dnr KS.2019.137 106

RKM - Årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet f för direktionen i RKM, men
att kommunfullmäktige i Pajala kommun vill rikta kritik mot hanteringen av
nedläggningen av Bussgods, där kommunen inte fått information eller fått
kommentera konsekvenserna av beslutet.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region
Norrbotten har att fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM, Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet, men
att kommunfullmäktige i Pajala kommun vill rikta kritik mot hanteringen av
nedläggningen av Bussgods, där kommunen inte fått information eller fått
kommentera konsekvenserna av beslutet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 113
_____
Protokoll skickas till
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 65

2019-09-16
Dnr KS.2019.152 045

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifall till liggande förslag.

Ärendet
Detta ärende har behandlats i Kommunfullmäktige 2019-06-10 men på grund av att
anslagstiden för beslutet var för kort måste detta beslut anslås korrekt.
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Pajala kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 2
november 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige
den 16 november 2009.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Pajala kommuns borgensåtagande kommer
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Pajala kommun innan
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat
sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet
förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt
för Kommuninvests verksamhet. Pajala kommun undertecknade Regressavtalet den 8
december 2011 och Garantiavtalet den 8 december 2011. Även dessa avtal riskerar att
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad
som ovan angivits för borgensförbindelsen.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-09-16

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-10
1. Att Pajala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 november
1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Pajala kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Pajala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Att Pajala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Pajala kommun
den 8 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
3. Att Pajala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Pajala kommun
den 8 december 2011, vari Pajala kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Att Pajala kommun utser kommunchef och personalchef att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-13.
Följebrev från Kommuninvest.
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-06-10 § 50
_____
Protokoll skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommuninvest

Justerandes sign
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§ 66

2019-09-16
Dnr REV.2019.5 007

Revisionens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa reglemente för kommunrevisionen.

Ärendet
SKL har under föregående år utkommit med nytt PM och rekommenderade
skrivningar avseende reglemente för kommunrevision.
Föreligger förslag till nytt revisionsreglemente enligt bilaga som överlämnats till
kommunfullmäktige för fastställande.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för kommunens revisorer
Protokoll Revisorerna 2019-04-10
_____
Protokoll skickas till
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 67

2019-09-16

Dnr. KS. 2016.29 040

Svar på motion – budget är kopplade till verksamhetsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att,
1. anse yrkande 1, budgetar för de olika enheterna som harmoniserar med
verksamhetsplanen 2017-2019, som besvarad,
2. anse yrkande 2, använda den budgetram som anges i verksamhetsplanen, som
besvarade samt,
3. avslå yrkade 3, införa tre olika scenarion i och med förutsättningar som ska
behandlas i budgeterna, såsom befolkningsutveckling, räntor etc.

Ärendet
Roger Tuomas, Anita Sköld och Björn Sohlberg, samtliga M, har i en motion lyft ett
önskemål om att kommunen genom att använda verksamhetsplanen i budgetarbetet
och göra budgeterna jämte denna, kan en mer långsiktig överblick över kommunens
förutsättningar tas i beaktande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion- budgetar kopplade till verksamhetsplanen 2017-2019.
Svar på motionen 2019-07-24.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 103
_____
Protokoll skickas till
Moderaterna

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 68

2019-09-16

Dnr. KS 2017.246 005

Svar på motion – Digitalisering för innevånare i Pajala kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad och att ge förvaltningen i
uppdrag att i samband med att servicepunkter diskuteras i byar, även ta med denna
aspekt i planeringen.

Ärendet
Nio motionsskrivare från Socialdemokraterna har i en motion lyft vikten av
digitalisering och uppkoppling. Motionärerna menar att tillgången till en snabb
uppkoppling är centralt oavsett vart i landet som man bor. Motionärernas förslag
innebär att man inom Pajala kommun ska sätta upp öppna Wifi-nätverk på centrala
platser, i centralorten samt byar, där folk kan samlas och utnyttja dessa tjänster samt
umgås.
Ekonomiska konsekvenser
Beroende på ambitionsnivå, men bedömningen är att de ekonomiska effekterna är
små.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, Digitalisering för innevånare i Pajala kommun (KS 2017:246).
Svar på motion.
_____
Protokoll skickas till
Socialdemokraterna

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 69

2019-09-16

Dnr. KS. 2014.147 610

Svar på motion – föräldrastöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till pågående arbete anse motionen
besvarad.

Ärendet
Kristdemokraterna framför i en motion vikten av att föräldrar får vara med i sina
barns utveckling, även i skolan. Motionären lyfter bland annat att problemet oftast är
att många föräldrar inte riktigt vet hur de ska stötta sina barn i deras utbildning under
skolåren.
Ekonomiska konsekvenser
Beroende på ambitionsnivå, men bedömningen är att de ekonomiska effekterna är
små.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, Föräldrastöd (KS 2014.147.610).
Svar på motion.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

19(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 70

2019-09-16

Dnr. KS. 2016.94 105

Svar på motion – hemsida
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till pågående arbete anse motionen
besvarad.

Ärendet
I motion ”Pajala kommuns hemsida” menar motionärerna Maja Mella (L), Eva Esberg
(KD), Leif Gramner (KD), Anita Weinz (NS), samt ytterligare motionär (NS) bland
annat att kommunens hemsida är svårnavigerad och saknar en del väsentlig
information för medborgarna.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet beräknas inrymmas i befintlig budgetram men uppgå till ca 250 000 kr exkl.
eget arbete.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, hemsidan (KS 2016:94).
Svar på motion.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna
Norrbottens Sjukvårdsparti
Liberalerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 71

2019-09-16

Dnr. KS. 2015.131 014

Svar på motion – policy och riktlinjer för hemsidan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med hänvisning till pågående arbete anse motionen
besvarad.

Ärendet
I motionen ”Policy/riktlinjer för kommunens hemsida” menar motionären Stig Töyrä
(KD) att det är oklart vad som skall framgå i kommunens hemsida, huruvida det bara
är kommunens verksamheter eller också föreningar som kan använda den som kanal
till kommuninvånare.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet beräknas inrymmas i befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, Policy/riktlinjer för kommunens hemsida (KS 2015.131.014).
Svar på motion.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna, Stig Töyrä

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

21(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 72

2019-09-16

Dnr. KS 2016.239 027

Svar på motion – intraprenad inom barn- äldre- och individ omsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i uppdrag att
arbeta fram riktlinjer och ansökningsprocess för verksamheter på intraprenad.

Ärendet
Ledamöter från Liberalerna, Kristdemokraterna, Norrbottens Sjukvårdsparti samt
Centerpartiet har i en motion lämnat förslag om att Pajala kommun möjliggör för de
anställda att driva omsorg på intraprenad. Man menar från motionärernas sida bland
annat att kommunen kommer att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare genom
införandet av intraprenad.
Ekonomiska konsekvenser
Arbetet beräknas inrymmas i befintlig budgetram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, intraprenad inom barn-, äldre- och individomsorgen (KS 2016:239).
Svar på motion.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 108
_____
Protokoll skickas till
Liberalerna
Kristdemokraterna
Norrbottens Sjukvårdsparti
Centerpartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

22(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 73

2019-09-16

Dnr. KS. 2015.170 040

Svar på motion – skolattraktivitet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendet
Moderaterna har genom tre ledamöter inlämnat en motion kring skolattraktivitet.
Innebörden är att för att engagera lärare och elever i kunskapsinslagen och öka
elevernas inflytande i undervisningen behövs praktiska inslag där klassen kan svetsas
samman. Genom att införa en möjlighet för klassen själva bestämma över
lägerverksamhet etc. kan detta uppnås.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, skolattraktivitet (KS 2015.170.040).
Svar på motion.
_____
Protokoll skickas till
Moderaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 74

2019-09-16

Dnr KS. 2017.115 006

Svar på motion – öppna sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendet
Representanter för Liberalerna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Sjukvårdspartiet har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att införa öppna
Kommunstyrelse-, nämnds- och utskottssammanträden där lagen så tillåter.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-08-08.
Motion, Öppna sammanträden (KS 2017:115).
Svar på motion.
_____
Protokoll skickas till
Liberalerna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Sjukvårdspartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

23(32)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

24(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 75

2019-09-16

Dnr KS.2017.245 026

Svar på motion – friskvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 2020-01-01 införa ett friskvårdsbidrag
på 1000 kr per anställd i Pajala kommun och att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
regler och riktlinjer för detta bidrag.
Ärendet
Pajala Socialdemokratiska arbetarkommun genom; Ulrika Hammarström, Veronica
Andersson, Lars Fjordström, Leif Smedkvist, Kent Heikkinen, Jenny Eriksson, Roland
Karlsson och Hans Sundkvist föreslår i en motion 2017-06-01 att Pajala kommun ska
utreda möjligheterna att erbjuda medarbetarna friskvårdsbidrag i syfte att vara en
attraktiv arbetsgivare samt att främja god hälsa och förebygga arbetsskador.

Beslutsunderlag
Motion Friskvårdsbidrag
Protokoll Personalutskottet 2018-09-17 § 21
Protokoll Kommunstyrelsen 2018-10-22 § 110
Tjänsteskrivelse 2019-08-26
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 111
_____
Protokoll skickas till
Socialdemokraterna
Veronica Andersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

25(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 76

2019-09-16
Dnr KS.2019.178 600

Motion – skola F – 5.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till de politiska beslut
som är fattade beträffande skolstukturen.

Ärendet
Ny moderaterna, Roger Tuomas, Anita Sköld och Björn Sohlberg, har inlämnat en
motion 2015 -11-23 att med anledning av förändringen i skolstrukturen som trädde i
kraft under 2016 föreslå att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att:
Ta fram en skola F – 5 samt förskola
Basera verksamhetens kostnader/elev på medelkostnaden i kommunen
Yta/elev harmonieras inom kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Motion – skola F – 5 2015-11-23.
Svar till motion 2018-11-05.
_____
Protokoll skickas till
Moderaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

26(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 77

2019-09-16

Dnr KS.2016.63 600

Motion - Stärk lärarna så att fler kan lära sig mer.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Ärendet
Nya moderaterna, Roger Tuomas, Anita Sköld och Björn Sohlberg, föreslog i motion
2016-03-08 att lärarassistenter ska anställas för att avlasta lärarna från de uppgifter
som inte härrör till pedagogik och undervisning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Motion - Stärk lärarna så att fler kan lära sig mer 2016-03-08.
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 § 29.
Svar till motion 2018-11-05.
Protokoll Barn och utbildningsutskottet 2019-03-12 § 15
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 85
_____
Protokoll skickas till
Moderaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

27(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 78

2019-09-16

Dnr KS.2013.168 630

Motion ”Nuddisar”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendet
Kristdemokraterna genom Stig Töyrä, Eva Esberg, Leif Gramner, Peter Eriksson
föreslog i motion 2013-04-22 att kommunfullmäktige att införa ett system som skulle
minska taxorna för barnen i förskolan. Systemet är kallad ”Nuddisar”. Det innebär att
varje barn/förälder använder en elektronisk nyckel som nuddar en terminal vid
ankomst till förskolan. Samma procedur utfördes då barnet lämnade förskolan. På så
vis skulle den registrerade tiden som underlag användas vid fakturering till
föräldrarna, schemaläggning av personal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Motion – ”Nuddisar”2013-04-22.
Protokoll kommunstyrelsen 2015-04-20 § 56.
Svar till motion 2018-11-05.
Protokoll Barn och utbildningsutskottet 2019-03-12 § 13
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 86
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

28(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 79

2019-09-16

Dnr KS.2016.70 600

Motion – Återtagande av beslut om flyttningen av årskurs 6
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendet
Kristdemokraterna genom Stig Töyrä föreslog i motion 2016-03-13 att
kommunfullmäktige tar tillbaka stängning/flyttning av årskurs 6 i Junosuando,
Tärendö och Sattajärvi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-12.
Motion – ”att ta tillbaka stängning/flyttning av årskurs 6 i Junosuando, Tärendö och
Sattajärvi” 2016-03-13.
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-09 § 30.
Svar till motion 2018-11-05.
Protokoll Barn och utbildningsutskottet 2019-03-12 § 16
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-09-02 § 87
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

29(32)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 80

2019-09-16
Dnr KS.2019.28 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Ärendet
Leif Smedkvist (S) har avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen har utsett Hans Sundqvist till ordinarie ledamot och Robert
Hammarström till ny ersättare.

Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Leif Smedkvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 81
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner delgivningarna.
Ärendet
- Svar på revisionsrapport inköp och upphandling
- Riktlinjer Informationssäkerhet
- Ledsagarservice för personer med synnedsättning
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

30(32)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 82
Anmälan av motioner
Inga inkomna motioner finns att redovisa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

31(32)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-09-16

§ 83
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

32(32)

