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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 49

Dnr KS 2014.148

041

Budget 2015
Budgeten för 2015 bygger på prognoser vad gäller intäkter från Sveriges
kommuner och landsting med justering av befolkningssiffrorna. Befolkningen
förväntas växa med 67 personer under året. Pensionerna förväntas minska och
den budgeten är justerad, avskrivningsbudeten som var fel 2014 här justerad.
Löneökningarna budgeteras centralt och fördelas ut efter lönerevisionen.
Övriga justeringar är 2,0 mkr till socialnämnden. De övriga nämnderna har
samma budgetram som 2014.
Till investeringar har 25 mkr avsatts. Ca 20 mkr av dessa är redan uppbokade.
Beslutsunderlag
Budget 2015
Beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till nästkommande sammanträde 201411-24.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 50

Dnr KS 2014.148

041

Fastställande av skattesats för år 2015
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesats inför varje år.
Skattesatsen för 2014 är 22.70 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen
bibehålls med 22.70 kr för år 2015.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29
§ 51

Dnr KS 2013.185

041

Delårsrapport 2014-08-31

Verksamheterna har sammanställt en delårsrapport 2 för 2014. Prognosen
tyder på ett underskott på närmare 7 mkr.
Det stora underskottet finns inom socialnämndens område där verksamheterna
på grund av demografiska förändringar haft stora ökningar av behoven för de
äldre samt personer med funktionshinder. Även en ökad kostnad för
försörjningsstöd märks.
Kultur- och utbildningsnämnden gör en prognos för året på -1,2 mkr främst
beroende på ökat behov inom förskolan.
Räddningstjänsten har haft ett stort antal bränder under året vilket tillsammans
med nya regler för övningar medfört ett befarat underskott på året på -0,5
mkr. Delar av kostnaderna för bränderna kommer att kunna återfås av
Myndigheten för samhällskydd och beredskap men kommunen har en
självrisk på 0,2 mkr.
Lapplands gymnasium har högre kostnader för skolskjutsar än budgeterat
vilket medför ett underskott på 0,4 mkr för denna verksamhet.
Inom finansieringen går pensionerna med överskott, 1,9 mkr, avskrivningarna
var felbudgeterade -2,1 mkr. Även skatter och bidrag går plus samt finansnettot vilket beror på det låga ränteläget för närvarande.
Kommunen har sedan 2004 haft överskott i sitt resultat och avsatt dessa för att
täcka eventuella framtida underskott. Balanskravsutredningen visar att detta
underskott täcks inom tidigare överskott vilket gör att det inte behöver
återställas.
Av målen uppnås 4 av 6 mål.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2014-08-31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsredovisningen.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra till respektive nämnd att se över
verksamheten för att få en budget i balans.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 52

Dnr KS 2014.234

106

Årsredovisning 2013 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari
2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet
är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda,
Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och
Övertorneå samt Norrbottens läns landsting.
Beslutsunderlag
Årsredovisning RKM 2013
Revisionsberättelse och granskning RKM 2013
Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2013
Granskningsrapport i Norrtåg AB 2013
Granskningsrapport Transitio AB 2013
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisning och
bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna för år 2013.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2014-09-29
§ 53

Dnr KS 2013.336

212

Fördjupad översiktsplan för Pajala centralort
Pajala kommun står inför omfattande samhällsförändringar i och med
gruvetableringen. Det finns nu goda möjligheter för Pajala att växa och
kommunen har antagit en vision om sträva i riktning mot att bli 10 000
invånare år 2020. Syftet med den fördjupade Översiktsplanen är att peka ut
riktningen för utvecklingen av Pajala centralort de närmaste 10-20 åren.
Planen utgör en samlad, övergripande och långsiktig strategi för framtida
mark- och vattenanvändning och anger riktlinjer för bebyggelsens utveckling
och bevarande.
Den fördjupade översiktsplanen för Pajala centralort utgår från fyra
övergripande strategier; koncentration, mötesplatser, stråk samt älvnära. I
planen redovisas planförslag för sex tematiska områden under vilka
övergripande planförslag för Pajala centralort beskrivs. Planförslagen
redovisas även i detalj för tretton geografiskt indelade karaktärsområden.
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen har även en
kulturmiljöinventering samt en miljökonsekvens-beskrivning utarbetats.
Miljökonsekvensbeskrivningen medföljer som bilaga och resultaten från
kulturmiljöinventeringen redovisas sammanfattat i planen.
Förslaget till fördjupad översiktsplan för Pajala centralort har varit föremål
för samråd under perioden 2013-11-25 till och med 2014-01-27. Planen har
därefter omarbetats utifrån inkomna synpunkter och sedan ställts ut och
granskats under perioden 2014-05-26 till och med 2014-08-11. Plan- och
miljöenheten har sammanställt inkomna synpunkter och utifrån dessa
omarbetat förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Pajala centralort.
Inkomna synpunkter och de ändringar som gjorts efter utställning och
granskning finns sammanställda i ett särskilt utlåtande som bifogas planen.
Länsstyrelsen i Norrbottens granskningsyttrande redovisas i sin helhet i den
fördjupade översiktsplanen.
Beslutsunderlag
Fördjupad översiktsplan för Pajala centralort
Miljökonsekvensbeskrivning
Utlåtande efter utställning
Samrådsredogörelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta fördjupad översiktsplan
för Pajala centralort.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 54

Dnr KS 2014.89

024

Revidering av Pensionspolicy
Pensionspolicyn beskriver kommunens åtganden i pensionshänseende
gentemot alla anställda och förtrodendevalda.
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 20 oktober 2013 antagit
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare
uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen
för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Förslag till Pensionspolicy.
Personalutskottets protokoll 2014-09-15, § 18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad Pensionspolicy.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 55

Dnr KS 2011.433 022

Remiss Heltidsprojektet
En rapport har upprättats under sommaren 2014. I rapporten finns underlag
för att kommunfullmäktige ska kunna ta ställning till ett förslag om att införa
heltid som norm för alla anställda i Pajala kommun. Innan underlaget når
fullmäktige behöver en remissrunda genomföras för att få fram
frågeställningar hos verksamheterna som ev inte uppmärksammats. De
verksamhetsansvariga nämnderna och de fackliga organisationerna bedöms
vara lämpliga remissorgan.
Beslutsunderlag
Förslag om införande av heltid som norm för alla tillsvidareanställningar i
Pajala kommun.
Personalutskottets protokoll 2014-09-15, § 17.
Beslut
Kommunstyrelsen anser att Pajala kommun skall fortsätta arbetet med att ha
heltid som norm för att vara en attraktiv arbetsgivare.
_____
Protokoll skickas till
Personalutskottet

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 56

Dnr KS 2013.369 026

Friskvårdstimme/friskvårdspeng
Personalutskottet beslutade 2013-12-02, § 39, föreslå kommunstyrelsen
besluta att friskvårdstimmen återinförs. Förvaltningarna gavs även i uppdrag
att se över vilka arbetsplatser där kostnadsneutralt uttag av friskvårdstimme
är möjlig.
Efter att ha gjort jämförelser med hur andra kommuner inom Lapplands
Kommunalförbund hanterat frågan bedömer förvaltningen att nivån på en
friskvårdscheck ligger på 1200 kr per medarbetare och år.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2014-09-15, § 19.
Beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till nästkommande sammanträde
2014-11-24.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr KS 2014.202

452

Ny Renhållningsordning
För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och
avtallsförordningen (2011:927). Den renhållningsansvariga nämnden har
verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med
särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av färdigt avfall, samlas in
och transporteras till en behandlingsanläggning.
Beslutsunderlag
Föreskrifter om avfallshantering och renhållning.
Tekniska utskottets protokoll 2014-08-27, § 14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Renhållningsordning.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra till verksamheten att utreda
avgiftsuttag för fritidshus.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Tekniska enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 58

Dnr KS 2014.203

406

Renhållningstaxa
Tekniska enheten har utarbetat förslag till ny renhållningstaxa.
Beslutsunderlag
Förslag till renhållningstaxa, bilaga 1 – 6.
Tekniskt utskotts protokoll 2014-08-27, § 15.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till nästkommande
sammanträde 2014-11-24 då taxan diskuteras i samband med budget 2015.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 59
Upphandling av mattransporter
Ordföranden i tekniskt utskott föreslår att det genomförs en upphandling av
mattransportverksamheten i samband med förestående pensionsavgångar
och vakanser inom tekniska verksamheten för ställningstagande beträffande
lämpligaste av framtida driftform.
Beslutsunderlag
Tekniskt utskotts protokoll 2014-08-27, § 20.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till verksamheten att upphandla mattransporterna. Om verksamheten efter upphandling övergår till annan
utförare så flyttas verksamheten att organisatoriskt tillhöra kost- och
hygienenheten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr KS 2014.245

533

Bolagisering av Pajala Airport
Möjligheten att bolagisera Pajala Airport har aktualiserats. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, PwC, har konsulterats för att utreda ifrågavarande
möjlighet vad gäller offentlighetsprincipen och sekretessfrågor, styrning och
beslutsmandat och finansiering.
Beslutsunderlag
Mötesnoteringar och översiktliga kommentarer inför en eventuell
bolagisering, 2014-06-10.
Tekniskt utskotts protokoll 2014-06-12, § 9
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Pajala Airport även fortsättningsvis bedrivs
som kommunal verksamhet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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§ 61

Dnr KS 2014.244

304

Bygdepeng Maevaara
Maevaara Vind arbetar med att uppföra en vindkraftanläggning bestående av
24 vindkraftverk inom Pajala och Övertorneå kommun. I Pajala kommun
kommer 12 vindkraftverk att uppföras under 2014.
Maevaara Vind kommer att utge en Bygdepeng och föreslår att det bildas
ideella föreningar som mottgare för den del som skall ges till Pajala.
Beslutsunderlag
Förslag till stadgar för den ideella föreningen
Förslag till konstituerande årsmöte föreningen
Förslag till Avtal bygdepeng
Beslut
Kommunstyrelsens utser Kultur- och utbildningschef, Jenny Eriksson och
Byaåldermannen eller motsvarande att representera i den ideella föreningen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 62
Ansökan om verksamhetsbidrag
Tornedalsteatern ansöker om ett årligt bidrag med 210 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Töyrä, KD föreslår att ansökan överlämnas till kultur- och utbildningsnämnden för beslut.
Wennberg, S föreslår att ansökan beslutas av kommunstyrelsen.
Omröstningsresultat i omrösning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Wennbergs förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar Tornedalsteatern bidrag med 150 000 kronor för
verksamhetsåret 2014.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 63
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2014-05-19 – 2014-09-28
-

Kommunchef
Ekonomichef
Kost- och hygienchef
Chef kommunalteknik
Teknisk handläggare

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2014-08-18, § 19-25
Tekniskt utskotts protokoll 2014-08-27, § 5-12
Personalutskottets protokoll 2014-09-15, § 17-23
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2014-09--29, § 63.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2014-09-29

§ 64
Meddelanden
STR-T skrivelse ang skyltning i Pajala centralort med omnejd.
Tillämpningsregler för förskola och fritidshem.
Avsiktsförklaring till förberedande stöd inom Lokalt Ledd Utveckling, LLU
Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg. Tillsyn av HVB barn och unga
vid Tre Sågar.
Länsstyrens beslut medfinansiering till projektet ”Luftfartsskydd – Security”.
Länsstyrelsens protokoll avseende inspektion hos Överförmyndaren i Pajala
kommun.
Tornedalsrådets Årsredovisning 2013, Handlingsplan 2013 – 2015, samt
budget och medlemsavgifter 2015.
Malmfältens folkhögskola Kiruna. Årsbokslut med verksamhetsberättelse
2013.
Plan- och miljönämndens protokoll 2014-04-02, § 47. Genomförande av
barnkonsekvensananlys i Pajala centralort.
Pajala Värmeverks sammanträdesprotokoll 2014-06-03, § 177 – 185.
Landskapsanalys, Vasikkavuoma slåttermyr.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Chefsrapport
Migrationsverket startar asylboende i Pajala.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____
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