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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2016-03-14, 0900 - 1715

Beslutande

Britta Tervaniemi, V
Jan Larsson, S, §§ 9-24, 26-33
Maria Törmä Lindmark, S
Laila Mäki, S
Roland Karlsson, S
Anna Kumpula Kostet, V
Leif Gramner, KD
Roger Tuomas, M
Maja Mella, L

Övriga deltagande

Åsa Allan, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef
Carolina Suikki, V
Peter Eriksson, KD
Kurt Haapala, C
Hans Forsström, PwC, § 17
Barbro Nygård, revisor, § 17
Sixten Haara, revisor, § 17
Ulla Bergström, revisor, § 17
Magnus Gustafsson, revisor, § 17

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Elin Niemi, personalchef, § 20-21
Eva Alldén, personalkonsult, § 33

Kommunförvaltningen 2016-03-24

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................................
Britta Tervaniemi

Justerare

...........................................................
Maria Törmä Lindmark

Paragrafer

9 - 33

........................................................
Maja Mella

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-03-14

Datum för anslags
uppsättande

2016-03-24

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2016-04-15
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14
Ärenden

Justerandes sign

§9

Årsredovisning 2015

§ 10

Pajala Utveckling AB

§ 11

Ramjustering av LSS-utjämningsmedel

§ 12

Ramjustering för handläggartjänst, Tekniska enheten

§ 13

Tillämpningsregler och taxor inom förskola och fritidshem

§ 14

Försäljning av f d skolfastigheten Kitkiöjärvi 1:13

§ 15

Förvärv av fastigheten Männikkö 6:1

§ 16

Plan för extraordinär händelse i Pajala kommun 2015 – 2018

§ 17

Ansvarsutövande 2015

§ 18

Kommunstyrelsens vice ordförandes tjänstgöring och medverkan i
den löpande verksamheten

§ 19

Revidering av beslutanderätt i personalärenden – delegationsordning

§ 20

Lönekartläggning med handlingsplan

§ 21

Valärende

§ 22

Valärende

§ 23

Motion – Driftskostnader för badhusets lokaler i Junosuando

§ 24

Taxor Pajala Airport

§ 25

Tjänstgöringstid/arvode för Överförmyndare

§ 26

Övertagande av drift av vägar i Tärendö

§ 27

Inriktningsbeslut samt ekonomiska mål 2017 – 2020

§ 28

Rutiner och riktlinjer Ensamkommande barn

§ 29

Utdömande av vite

§ 30

Stängning av badhus

§ 31

Meddelande

§ 32

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2015-11-29 – 2016-03-03

§ 33

Chefsrapport
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14
§9

Dnr KS 2014.148

041

Årsredovisning 2015

Resultatet för kommunen blev -1,5 mkr 2015. Nämndernas
sammanlagda resultat var +-0 mot budget i och med tilläggsbudgetar
som antagits av kommunfullmäktige i juni 2015.. Pensionerna gick
back med 4,1 mkr framför allt beroende på att uppbokning av
pensioner till förtroendevalda gjorts enligt Rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 2.20. Kommunstyrelsen är den enda
nämnd som har ett underskott framför allt beroende på ett antal
extraordinära kostnader under främst hösten - 1,0 mkr i
avgångsvederlag till anställd, 0,8 mkr till näringslivsbolag samt 0,65
mkr i avslut av projekt Bredband i glesbygd.
Investeringarna har varit enligt plan men det eftersatta underhållet på
flera av kommunens gamla anläggningar börjar märkas i form av akuta
åtgärder som gjorts 2015 liksom tidigare år. Till de större
investeringarna finns ombyggnad av Kunskapssmedjan till HVB-hem
för ensamkommande barn.
De kommunala bolagen, som även redovisas i årsredovisningen, har en
positiv utveckling. Pajalabostäder AB har ett överskott på 2,7 mkr och
Pajala Värmeverk AB har främst på grund av överprövningar av
upphandling av rökgaskondensator fått ett underskott på -0,15 mkr.
Nämnderna har arbetat med de av kommunfullmäktige uppsatta
målen. Vad gäller de övergripande mål som är viktig för god
ekonomisk hushållning når kommunen endast ett av tre mål
bedömningen är att god ekonomisk hushållning inte har uppnåtts. En
avvägning av hur mycket av underskottet som måste återställas inom
tre år måste göras.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2015.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 10
Pajala Utveckling AB
Pajala Utveckling AB har kallat till årsstämma 2016-03-22. Laila Mäki
representerar som stämmoombud för Pajala kommun och deltar vid
årsstämman.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Mäki att meddela Pajala Utveckling
AB att planerad årsstämma 2016-03-22 flyttas fram då årsredovisningen inte
tillställts årsstämman inom föreskriven tid.
_____
Protokoll skickas till
Laila Mäki

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 11

Dnr SOC 2015.34

041

Ramjustering av LSS-utjämningsmedel
Den statilga utjämningen avseende LSS verksamhet för 2016 ger ökade statlig
ersättning till kommunen med 4 mkr. För 2015 var det statliga ersättningen 9
mkr.
Socialnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om ramjustering med
motsvarande belopp avseende återbetalning av tilläggsbudget, den del som
avser 2016.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2016-02-17, § 5.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Gramner (KD) och Lindmark Törmä (S) föreslår avslag till framställan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar avslå framställan.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå framställan om återbetalning av
tilläggsbudget 2016.
_____
Reservation
Anna Kumpula Kostet reserverar sig mot beslutet.
_____
Protokoll skickas till
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(28)

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 12

Dnr KS 2016.121

041

Ramjustering för handläggartjänst, Tekniska enheten
Inom kommunstyrelsen har en omfördelning av resurs genomförts varvid
tekniska enheten har utökats med en handläggartjänst. Tekniska enheten har
inte utrymme inom ramen för denna tjänst och ansöker hos kommuntyrelsen
om utökning av ramen för motsvarande kostnader.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottets protokoll 2016-03-02, § 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att se över
finansiering av handläggartjänst och att eventuella justeringar görs inom
kommunstyrelsens ram.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 13

Dnr KS 2016.69

600

Tillämpningsregler och taxor inom förskola och fritidshem
Förslag till revidering av tillämpningsregler och taxor inom förskolan och
fritidshem.
Beslutsunderlag
Förslag tillämpningsregler och taxa inom förskola och fritidshem.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2015-12-10, § 69.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Tillämpningsregler och
taxor inom förskola och fritidshem.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 14

Dnr KS 2016.62

253

Försäljning av f d skolfastigheten Kitkiöjärvi 1:13
Ki-Pa Intresseförening har anmält intresse av att förvärva rubricerad
fastighet av Pajala kommun. Fd skolbyggnaden är överlåten till föreningen
som idag även anges som taxerad ägare av själva byggnaden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-02-18.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta sälja skolfastigheten
Kitkiöjärvi 1:13 till Ki-Pa Intresseförening för 6 506 kronor.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 15

Dnr KS 2016.56

253

Förvärv av fastigheten Männikkö 6:1
Peter Jönsson erbjuder Pajala kommun att köpa Männikkö 6:1. Pajala
kommun har byggnader ”fiskecampen” på nämnda mark.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2016-02-26.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare utredning.
_____
Protokoll skickas till
Markhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 16

Dnr KS 2015.216

180

Plan för extraordinär händelse i Pajala kommun 2015-2018
Enligt lagen (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid hos
kommuner och landsting ska Kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod
anta en plan för kommunens hantering av extraordinära händelser.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera
krissituationer i fred.
Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse;
-

som avviker från det normala
innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner
kräver skyndsamma insatser av en kommun.

Beslutsunderlag
Plan för extraordinär händelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-22, § 2.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Plan för extraordinär
händelse i Pajala kommun 2015 – 2018.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 17

Dnr KS 2016.71

007

Ansvarsutövande 2015
Revisorernas uppgift är enligt Kommunallagen (KL) 9 kap 9 § att årligen
granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.
Vidare ska revisorerna enligt KL 9 kap 16 § varje år i revisionsberättelsen
särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för nämnder och fullmäktigeberedningar, samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ.
Beslutsunderlag
Undersökningsperiod 2015-12-18 – 2016-01-14.
Beslut
Kommunstyrelsen beaktar revisorernas synpunkter utifrån genomförd
enkätundersökning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 18

Dnr KS 2015.112

001

Kommunstyrelsens vice ordförandes tjänstgöring och medverkan
i den löpande verksamheten
Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-20, § 49, att fastställa vice
ordförandens tjänstgöring och medverkan i den löpande verksamheten med
ca 12 timmar/vecka under år 2015. Redovisning av dessa särskilda uppdrag
redovisas löpande vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-22, § 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att vice ordförandes tjänstgöring och medverkan i
den löpande verksamheten med ca 12 timmar/vecka upphör 2016-06-30.
_____
Maria Törmä Lindmark (S) deltar ej i beslutet.
Reservation
Tuomas reserverar sig mot beslutet.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens vice ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 19

Dnr KS 2015.292

002

Revidering av Beslutanderätt i personalärenden - delegationsordning
Med stöd av Kommunallagens 6 kap (SFS 1991:900) beslutar
kommunstyrelsen att delegera beslutanderätt i personalärenden till
respektive befattning. Vanligen förekommande verkställighetsbeslut enligt
lagar, avtal och lokala överenskommelser finns också med i detta dokument
för att tydliggöra beslutbefogenheterna för respektive befattning.
Avsikten med delegation av personalärenden är att;
Avlasta kommunstyrelsen och personalutskottet från rutinärenden
Åstadkomma en smidig och väl fungerande handläggning i det dagliga
arbetet
Beslut ska kunna fattas innan åtgärd vidtas, som t.ex. att beslut om
anställning och lönesättning eller ledighet fattas innan tillträde sker eller
ledighet påbörjas
Främja den arbetsledande personalens intresse och möjligheter att påverka
verksamhetens utveckling, personalpolitiken och tillvaratagandet av
personalen som resurs.
Beslutsunderlag
Förslag till personaldelegationsordning.
Personalutskottets protokoll 2015-12-07, § 38.
Personalutskottets protokoll 2016-02-29, § 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Beslutanderätt i personalärenden –
delegationsordning.
_____
Protokoll skickas till
Personal- och löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14
§ 20

Dnr KS 2016.41

024

Lönekartläggning med handlingsplan
Lönekartläggningens syfte (regleras i diskrimineringslagen kap 3 § 2, 10 och
11) är att kartlägga och analysera om de löneskillnader som finns mellan
kvinnor och män har sin förklaring i medarbetarnas könstillhörighet eller om
det finns andra sakliga förklaringar till varför de skiljer i lön. Detta dokument
sammanfattar resultatet av ett omfattande arbete i syfte att säkerställa att
samtliga medarbetare oavsett kön, lönesätts utifrån likvärdiga faktorer. Om
arbetsgivaren inte kan motivera löneskillnaderna som sakliga måste dessa
skillnader justeras enligt lagtexten.
Kommunens arbete med lönekartläggningen har varit indelade i följande fyra
steg;
Lönepolicy
Genomgång av avtal som reglerar lönesättning och andra anställningsvillkor
som gäller inom kommunen.
Karläggning av medarbetares arbetsuppgifter
Kartläggning av medarbetarnas arbetsuppgifter för att få fram vilka
medarbetare som utför arbeten som är att betrakta som lika/tillräckligt
lika respektive vilkas arbetsuppgifter som är att betrakta som likvärdiga
och således ska jämföras lönemässigt i analysen.
Analys av löneskillnader
Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbetsuppgifter
som är att betrakta som lika samt mellan kvinnodominerade grupper av
medarbetare och grupper av medarbetare som inte är eller brukar vara
kvinnodominerade som är betraktade som likvärdiga.
Upprättande av handlingsplan för jämställda löner där resultatet av
lönekartläggningen och analysen redovisas. I handlingsplanen redovisas
vidare de åtgärder som behöver vidtas för framtiden i syfte att korrigera
eventuella osakliga löneskillnader samt förslag på insatser gällande att se
över lönespridning och löneläge för vissa utvalda grupper. Dessutom insatsr
som behöver ske i syfte att öka kunskap och insikt hos alla lönesättande
chefer i organistionen.
Beslutsunderlag
Rapport för jämställda löner.
Analys.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplan för jämställda löner.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 21

Dnr KS 2014.276

102

Valärende
Maja Mella Folkpartiet Liberalerna i Pajala har avsagt sig uppdraget som
förtroendevald i styrelsen för Pajala Turism & Evenemang.
Kommunstyrelsen har att utse ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utse någon representant till Pajala Turism &
Evenemang.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 22

Dnr KS 2014.276

102

Valärende
Anita Weinz, Norrbottens sjukvårdsparti, har avsagt sig förtroendeuppdrag som
ersättare i styrelsen för Pajala Turism & Evenemang.
Kommunstyrelsen har att utse ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte utse någon representant till Pajala Turism &
Evenemang.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 23

Dnr KS 2015.296

041

Motion – Driftskostnader för badhusets lokaler i Junosuando
Socialdemokraterna Elly-Britt Kruuka, Vesa Hiltunen och Ingvar Kauppi föreslår
i motion att Pajala kommun tar fortsatt ansvar för lokalkostnader inrymmande
Junosuando badhus.
Beslutsunderlag
Motion 2015-12-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2016-02-22, § 11.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 24

Dnr KS 2016.72

533

Taxor Pajala Airport
Föreligger Pajala Airports taxa som kommunfullmäktige har att fastställa.
Beslutsunderlag
Taxa Pajala Airport.
Tekniskt utskotts protokoll 2016.03-02, § 7.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxa för Pajala Airport.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 25

Dnr KS 2016.75

191

Tjänstgöringstid/arvode för Överförmyndare
Antalet ensamkommande barn och ”vanliga” godmanskap har nästintill
fördubblats under senaste åren. Detta har medfört att den tid som är uppsatt
för Överförmyndaren inte räcker till. Mer tid behövs till uppföljningar och
tillsyn. Ersättningsnivån, 2,5 x Ibb, är i dagsläget bedömd utifrån den tid som
ansetts täcka behovet innan den kraftiga ökningen.
Beslutsunderlag
Överförmyndarens tjänsteskrivelse 2016-03-14.
Jäv
Jan Larsson anmäler jäv.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta höja årsarvodet för
överförmyndaren till 3,5 x Ibb samt att motsvarande höjning i procent görs
till vice överförmyndaren t o m 2016-12-31.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 26

Dnr KS 2016.11

311

Övertagande av drift av vägar i Tärendö
Storbyns Vägsamfällighetsföreningen i Tärendö har inkommit med anhållan
att Pajala kommun övertar driften av vägarna som ingår i Storbyns
Vägsamfällighetsförening, Hembygdsvägen och Idrottsvägen.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2016-01-20.
Tekniskt utskotts protokoll 2016-03-02, § 7.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ta över driften av vägar i kommunal regi
som ingår i Storbyns Vägsamfällighetsförening, Hembygdsvägen och
Idrottsvägen.
_____
Protokoll skickas till
Storbyns Vägsamfällighetsförening i Tärendö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14
§ 27

Dnr KS 2016.73

041

Inriktningsbeslut samt ekonomiska mål 2017-2020
Kommunstyrelsens arbetsutskott samt nämndspresidierna träffades
2016-02-23 och fick information från olika verksamheter om
framtiden avseende ekonomi, personal och verksamhet.
Ekonomiskt kommer vi behöva minska kostnaderna kontinuerligt om
vi har en minskad befolkning. Sjuktalen ökar vilket gör att kostnaderna
ökar i verksamheterna. Ny förordning från Arbetsmiljöverket som
ställer högre krav på den sociala arbetsmiljön.
De största utmaningarna som finns idag är att få kommunen till ”en”
kommun, att bryta den kollektiva depressionen som finns idag och
återfå tron på Pajala kommun. Att klara kvaliteten i verksamheterna
med de ekonomiska förutsättningarna.
Inför 2021 ser beredningen att vi har stabila förutsättningar vad gäller
budget och befolkning, vi har en budget som är rätt fördelad och vi har
kommit ur den depression vi befinner oss i idag.
Ekonomiska mål för planperioden
Resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och bidrag.
Nettokostnaden ska vara 94 %.
Löneökningarna ska inrymmas inom budgeterad ram.
Amorteringen ska öka och vid slutet av planperioden vara minst 7 mkr
per år.
Investeringar maximalt 17 mkr.
Soliditeten ska öka.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Gramner (KD) föreslår att inriktningsbeslutet revideras med texten,
kommunen skall arbeta så att befolkningsutvecklingen inte minskar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ekonomiska mål
2017 – 2020 med föreslagen revidering.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 28

Dnr KS 2016.74

133

Rutiner och riktlinjer Ensamkommande barn
Rutiner och Riktlinjer är ett dokument som fokuserar på flera viktiga
verksamhetsområden. Det innehåller en kort beskrivning av verksamheten,
vision, värdegrund och mål samt rutiner och riktlinjer.
Beslutsunderlag
Förslag till Rutiner och riktlinjer Ensamkommande barn.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta Rutiner och riktlinjer Ensamkommande
barn.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra till kommunchefen att särskilja
rutiner och riktlinjer samt att värdegrunderna utarbetas ytterligare.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen
Verksamheten Ensamkommande barn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 29

Dnr KS 2016.76

340

Utdömande av vite
Plan- och Miljönämnden har 2016-02-22, § 23 a, beslutat att ansöka till
Mark- och miljödomstolen att den utdömer vite för Kommunstyrelsen i
Pajala kommun då driftsinstruktioner och beskrivningar av vattenverken
saknas för alla kommunala anläggningar förutom den i Erkheikki.
Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Tekniskt utskott att följa upp ärendet.
_____
Protokoll skickas till
Tekniskt utskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 30
Skrivelser avseende stängning av badhus
Gramner (KD) anser att då föräldragrupperna i Junosuando, Tärendö och
Korpilombolo genom flera skrivelser anser det angeläget att få diskutera de
kommande strukturförändringarna med kommunstyrelsen för att klargöra
konsekvenserna för skola och samhälle föreslår jag att de bereds tillfälle att
träffa kommunstyrelsen och gruppledarna så snart som möjligt.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå framställan då frågorna kring badhus och
skola organisatoriskt tillhör Kultur- och utbildningsnämnden.
_____
Reservation
Gramner och Mella reserverar sig till förmån för Gramners förslag.
_____
Protokoll skickas till
Föräldragruppen Tärendö
Föräldragruppen Junosuando
Badhusgruppen Korpilombolo

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 31
Meddelande
Länsstyrelsens beslut 2015-11-26, tillstånd till kameraövervakning.
Länsstyrelsens inspektion hos Överförmyndaren i Pajala kommun.
Dnr KS 2015.140 190.
Energikontor Norr, samverkan angående energi- och klimatrådgivning 2016.
Regeringen Justitiedepartementet, uppdrag till Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga
asylboenden. Dnr KS 2015.300 133.
Länsstyrelsen, Migrationverket och Pajala kommuns överenskommelse om
blandade platser. Dnr KS 2014.267 106.
Polisen och Pajala kommun, Lokala medborgarlöften, Pajala 2016.
Dnr KS 2016.38 106.
Medfinansiering i Norrbottens e-nämnd. Dnr KS 2016.16 106.
Länsstyrelsens slututbetalning ”Bryggan-struktur för entreprenörskapsutveckling”. Dnr KS 2014.253 106.
Länsstyrelsen i Stockholms beslut om statsbidrag till Pajala kommun som
ingår i förvaltningsområden för finska och meänkieli. Dnr KS 2016.61 800.
Styrelsen för Pajala Turism o Evenemang skrivelse 2016-01-17, angående nya
Pajala badhus placering. Dnr KS 2016.5 010.
Företagarna i Pajala kommuns skrivelse 2016-01-10, angående nya Pajala
badhus placering. Dnr KS 2016.5 010.
Föräldragruppen i Junosuandos skrivelse med begäran om omprövning av
beslut om flytt av årskurs 6-9. Dnr KUN 2016.31 600.
Arbetsgruppen för Junosuando skola/badhus skrivelse avseende framtida
hantering av Junosuando skola och badhus. Dnr KS 2016.3 041.
Skrivelse 2015-12-15 avseende stängning av skolor i byarna utan centralorten.
Dnr KS 2015.295 041.
Skrivelse från föreningar i Koprpilombolo, 2015-01-18, angående
Korpilombolo badhus. Dnr KS 2015.297 041.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 31 forts.
Socialnämndens protokoll, 2016-02-17, § 15.
Pajalabostäder AB protokoll 2016-03-11, § 11.
Pajala Värmeverks protokoll 2015-12-17, § 269-279.
Pajala Värmeverks protokoll 2016-02-11, § 277-288.
Plan- och miljönämndens protokoll 2015-12-09, § 176.
Plan- och miljönämndens protokoll 2015-12-09, § 177.
Plan- och miljönämndens protokoll 2015-12-09, § 178.
Plan- och miljönämndens delegationsbeslut 2016-01-25, § 1.
Plan- och miljönämndens protokoll 2016-02-22, § 10.
Plan- och miljönämndens protokoll 2016-02-22, § 23 a.
Beslut
Till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 32
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2015-11-29 – 2016-03-03
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchef
Chef kommunalteknik
Personalutskottets protokoll 2016-02-29, § 1-11.
Tekniskt utskotts protokoll 2016-03-02, § 1-9.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och
förtecknar i protokoll 2016-03-14, §
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2016-03-14

§ 33
Chefsrapport
Kommunalråds/Kommunchefs möte
OKQ8
Arbetstillfällen kopplat till nyanlända
Integrationsenheten.
Ny lag om datasäkerhet
Överenskommelse i centrala förhandlingar.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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