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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17

Plats och tid

Pajala Folkets Hus, 2012-12-17, kl 0930 - 1000

Beslutande

Kurt Wennberg, S
Johny Lantto, S
Åke Johdet, S
Laila Mäki, S
Perarne Sanglert, S
Birger Lahti, V
Maria Alldén, V
Stig Töyrä, KD
Anita Sköld, M

Övriga deltagande

Lena Jatko, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef § 113

Jenny Eriksson, S

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Perarne Sanglert

Anita Sköld

Underskrifter

Kommunförvaltningen 2012-12-17

Sekreterare

..................................................................................
Inga-Lill Ängsund

Ordförande

..................................................................................
Kurt Wennberg

Justerare

...........................................................
Perarne Sanglert

Paragrafer

113 - 116

........................................................
Anita Sköld

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Datum för anslags
uppsättande

2013-01-03

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

............................................................
Inga-Lill Ängsund

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2013-01-25
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17

Ärende

Justerandes sign

§ 113

Investeringsbudget 2013

§ 114

Jämlikhetsprogram – Övergripande jämlikhetsplan för Pajala
kommun 2012-2014

§ 115

Avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn och kunskapsprov

§ 116

Arvodesbestämmelser till förtroendevalda

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17

§ 113

Dnr KS 2012.186

041

Investeringsbudget 2013
Investeringsbudgeten som antogs i samband med budget 2013,
verksamhetsplan 2014-2015 har blivit överklagat på grund av att beslutet
strider mot kommunallagen med hänvisning att för stor delegation getts till
kommunstyrelsen. Eftersom det är av stor vikt att kommunen inför 2013 har
en investeringsbudget har förvaltningen utarbetat ett förslag på en mer
detaljerad nivå som fullmäktige kan anta.
Processen för framtagandet har varit samma som tidigare år, ett antal
företrädare för kommunens verksamheter har i samråd med
kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag till investeringsbudget.
De investeringar som tagits upp på mötet men som inte fått plats i den
föreslagna investeringsbudgeten är
Ny centralskola i Pajala ca 150 mkr
Nytt badhus Pajala 35-120 mkr
Nytt reningsverk Pajala 3-65 mkr
Åtgärder Dagcentra 5 mkr
Ny konstgräsplan 2 mkr
Upprustning matsal Pajala c-skola 0,3 mkr
Strandpromenad 0,8 mkr
Lekplats 0,6 mkr
För att få en investeringsbudget på 17 mkr har samtliga äskanden dragits ner.
Störst neddragning fick gatubelysning med 1,7 mkr samt upprustning av
klassrum/grupprum med 0,4 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17
Mkr

Socialnämnden
Sängar/övriga inventarier äldreboende
Registerprogram hemtjänsten
Inventarier Handikappomsorg
Summa socialnämnd
Kultur- och utbildningsnämnd
Renovering av klass-/grupprum
Teknik i skolan
Kvarnen + lekplatser förskolan,
säkerhetsåtgärder
Summa kultur- och utbildningsnämd

0,5
0,3
0,1
0,9

0,3
0,3
0,4
1,0

Kommunstyrelsen
Bredband - Industriområde Sågen
Personalrum C-skolans kök
VA
Renhållning
Gator/vägar
Gatubelysning
Pajala Flygplats
Parker
Underhållsåtgärder befintliga fastigheter
Staket
Tillgänglighetsåtgärder kommunhus
Inventarier m m kommunstyrelsen
Junosuando skola fastighetsåtgärder
C-skola Pajala
Tak industrihall/sporthall/badhus
Energiåtgärder
Asfalt
Summa kommunstyrelsen

0,5
0,7
3,2
0,8
2,0
1,7
1,7
0,3
1,0
0,1
0,6
0,2
0,4
0,4
0,8
0,5
0,3
15,1

Totalt

17,0

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till fördelning av
investeringsbudget för år 2013.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17
§ 114

Dnr KS 2911,338

926

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, funktionsnedsättning, 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 protokoll 2012-11-19, § 97.
Personalutskottets protokoll 2012-12-04, § 28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Jämlikhetsprogram –
Övergripande jämlikhetsplan för Pajala kommun 2012 – 2014.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17

§ 115

Dnr SOC 2012.421

706

Avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn och kunskapsprov
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgift för
prövning av tillstånd samt avgift för löpande tillsyn (10 kap Alkohollagen) av
den som har serveringstillstånd.
Pajala kommuns nuvarande avgifter fastställdes år 2001. Nuvarande beslut
om avgifter innefattar ej alla former av tillstånd som alkohollagen medger.
Förslaget omfattar förslag till avgift för alla former av tillstånd, tidigare
former är reviderade vad gäller belopp. Samtliga föreslagna avgifter är i
paritet med flera kommuner i övriga länet.
Beslutsunderlag
Förslag till nya avgifter för alkoholtillstånd/tillsyn
Tjänsteskrivelse, 2012-11-23
Socialnämndens protokoll 2012-12-05
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige;
1. Anta avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn samt avgift för
kunskapsprov.
2. Påminnelseavgift 500 kronor utgår om restaurangrapport ej inkommer
inom föreskriven tid.
3. Högsta avgiften skall debiteras om restaurangrapport inte inkommit efter
två påminnelser.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-12-17

§ 116

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
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 98
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt vänsterpartiets
förslag till arvodesnivåer samt att komplettering med arvode för vice Överförmyndare görs med 4 % av IBB, ordförande i Hälsorådet likställs med
ordförandearvode i Tillgänglighets- och pensionärsråd med 1,5 % av IBB,
Officiant och Vigselförrättare med 0,9 % av IBB per gång. Årsarvodet för
ordförande i Tekniska utskottet likställs med ordförande i Personalutskottet
d v s 30% av IBB. Arvodesnivåerna gäller fr o m 2013-01-01.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att bolagsstämmorna i Pajala Värmeverk
AB och Pajalabostäder AB beslutar att ordförandearvodena likställs med
ordförandearvodena i Tekniska utskottet och Personalutskottet med 30 % av
IBB.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att
sammanträdesarvoden/förättningsarvode gäller enligt nuvarande regler.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

