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§ 40

2016-08-22

Dnr KS 2016.204

701

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Respresentanter från kommuner i Norrbottens län har vid ett arbetsmöte
diskuterat hur man i respektive kommun vill arbeta förebyggande mot
våldsbejakande extremism. Frågan har aktualiserats utifrån ett
tillägtgsdirektiv med uppdrag från regeringen till den nationella
samordnaren att utredakommunens ansvar att arbeta med dessa frågor (Dir
2016:43).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-08-09.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetet fortsätter med att
motverka klyftor mellan människor med en medvetenhet om att detta också
är den mest verkningsfulla metoden för att förebygga våldsbejakande
extremism.
Utskottet beslutar vidare att delta i utbildning, nätverk och samarbeten med
övriga kommuner i Norrbotten för att bredda kompetensen i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
_____
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§ 41

2016-08-22

Dnr KS 2016.205

042

Investeringspolicy
En investering är en kapitalsatsning som får konsekvenser under en längre
tid, där utgiften bedöms innebära framtida ekonomisk nytta för
verksamheten. Många faktorer spelar in när ett investeringsbeslut ska tas, till
exempel måste beslut fattas om investeringen stämmer in i den övergripande
strategin samt om det finns pengar att investera med.
Investeringspolicyns syfte är att skapa effektivitet i ekonomisk planering,
uppföljning och i det samlade resursutnyttjandet. Policyn ska ses som en ram
för handläggning, beslutsfattande och redovisning av anläggningstillgångar
(investeringar). Målsättningen är att förtydliga beslutsprocessen samt roller,
ansvar och befogenheter i arbetsprocessen.
Beslutsunderlag
Förslag till investeringspolicy.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera investeringspolicyn för
yttrande till nämnderna, Tekniskt utskott, Pajalabostäder AB och Pajala
Värmeverk. Remisstid t o m 2016-11-18.
_____
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§ 42

2016-08-22

Dnr KS 2016.206

042

Policy för internkontroll
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.
För Pajala kommun är det primära syftet med intern kontroll att uppdraget
från kommunfullmäktige ska fullgöras i enlighet med fastställda mål,
riktlinjer och andra beslut och att det sker på ett säkert sätt. Nämnder och
styrelser ska se till att kontrollen är tillräcklig inom nämndens
ansvarsområde. Kommunstyrelsen har utöver det ett övergripande ansvar för
hela kommunens arbete med intern kontroll.
Beslutsunderlag
Förslag till policy för internkontroll.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta policy för
internkontroll.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 43

2016-08-22

Dnr KS 2016.3

041

Fastigheten Junosuando skola/badhus

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutaden 2016-06-09 att uppdra till
förvaltningen och Pajalabostäder att till augustimötet inkomma med förslag
till anbuds- och försäljningsförfarande, eventuella konsekvenser samt förslag
till hyresavtal för Pajala kommun i det fall en försäljning genomförs.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommunstyrelsens
ordförande och VD för Pajalabostäder AB att fortsätta dialogen med
Junosuando badhusgrupp samt att förslag till hyresavtal tas fram till
nästkommande kommunstyrelse.
_____
Protokoll skickas till
Harry Rantakyrö
Magnus Pekkari, Pajalabostäder AB
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§ 44
Preliminär budget 2017 och treårsplan 2017 – 2019
Lapplands Kommunalförbunds direktion har 2016-04-29, § 121, beslutat att
ställa preliminär budget 2017 och treårsplan 2017 – 2019 till medlemskommunerna för erforderliga beslut.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll 2016-04-29.
Preliminär budget 2017 för LKF samt treårsplan 2017-2019, bilaga 3 a, b, c.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna preliminär budget
2017 samt treårsplan 2017-2019, bilaga 3 a, b, c.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 45

2016-08-22

Dnr KS 2016.93

006

Motion – Genomförandet av kommunfullmäktigemöten
Liberalerna och Kristdemokraterna föreslår i motion att genomförandet av
fullmäktigemöte flyttas från förmiddag kl 10 till eftermiddag kl 15.
Beslutsunderlag
Motion 2016-04-11.
Yttrande 2016-06-15.
Förslag vid sammanträdet
Gramner (KD) föreslår bifall till motionen.
Larsson (S) föreslår avslag till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutar enligt Larssons förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2016.207

106

Avrapportering av pågående medfinansieringar
Kommunchef Åsa Allan redovisar.
Beslutsunderlag
Förteckning över medfinansieringar.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____
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§ 47
Chefsrapport
Lagförslag gällande studiestartsstöd
Remiss – Regional indelning – tre nya län
Information från Swedish Lapland genom Facebook
Företagsvandring med politiker och tjänstemän den 27/9 kl 18:00
MSB-projektet – status
Sjukfrånvaron i Pajala kommun per 160430
Pågående rekryteringar
Förbundsavgiften till SKL 2017
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____
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