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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15
Ärenden

Justerandes sign

§ 54

Chefsrapport

§ 55

Revisionsrapport

§ 56

Politisk omorganisation

§ 57

Reglemente kommunstyrelsen

§ 58

Utredning gällande entreprenad – slamtömning och hushållsavfall

§ 59

Valärende - Stämmoombud IT Norrbotten, ersättare

§ 60

Valärende - Stämmoombud Energi i Norr, ersättare

§ 61

Valärende - Personalutskottet

§ 62

Valärende - Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 63

Valärende – Pajala Folkets Hus, ersättare

§ 64

Valärende – Tornedalsrådets styrelse, ordinarie

§ 65

Erbjudande om förvärv av aktier – Inera

§ 66

Förvärv av del av Teurajärvi 17:1

§ 67

Förvärv av Tärendö 3:36

§ 68

Översyn av medfinansiering – Visit Arctic Europé

§ 69

Avgifter för bad- och idrottsanläggningar

§ 70

Riktlinjer vid personalavveckling och Rutiner i samband med
uppsägning av personal

§ 71

Yttrande – Laglighetsprövning kommunfullmäktiges beslut 2017-0304, § 56.

§ 72

Äskande om anslag till täckning av ökade kostnader för placerade
barn och försörjningsstöd

§ 73

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2017-03-13 – 2017-04-30

§ 74

Meddelanden

§ 75

Årsredovisning 2016 - Lapplands Kommunalförbund

§ 76

Preliminär budget Lapplands Kommunalförbund 2018 och treårsplan
2018 – 2020.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 54
Chefsrapport
Information om Äldres boende
Avvikelserapportering genomförda beslut
Information om projekt – Artic test
Information om genomfört studiebesök i Älsvbyns kommun
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 55

Dnr KS 2016.73

041

Budgetuppföljning per april 2017
Kommunchefen redogör för det ekonomiska utfallet inom kommunstyrelsens
verksamheter per den 30 mars 2017 samt den nya modellen för ekonomisk
uppföljning. Sammanfattningsvis visar verksamheterna totalt ett överskott på
4 617 tkr för perioden, vilket i huvudsak härrör sig från att ett antal större
fakturor samt interna kostnader inte är inkomna eller bokförda. Totalt sett
bedöms verksamheterna ligga inom ramen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 56

Dnr KS 2017.75

007

Revisionsrapport – Ärende- och dokumenthantering
De förtroendevalda revisorerna i Pajala kommun har genomfört en
granskning avseende ärende- och dokumenthantering inom
kommunstyrelsen och socialnämnden (äldreomsorgen). Revisorerna
bedömer sammanfattningsvis att kommunstyrelsens hantering av ärenden
och dokument, i begränsad utsträckning, sker på ett ändamålsenligt sätt.
Socialnämndens hantering av ärenden och dokumentation inom
äldreomsorgen bedöms inte ske på ett ändamålsenligt sätt.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, Ärende- och dokumenthantering, 2017-03-13.
Socialnämndens protokoll 2017-04-05 , § 19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 25.
Beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten avseende ärende- och
dokumenthantering.
På uppdrag från kommunstyrelsen gör förvaltningen följande:
Förvaltningen arbetar med att under år 2017 presentera skriftliga rutiner och
riktlinjer för ärende- och dokumenthantering samt uppdatera dokumenthanteringsplaner och därmed även se över arkivhanteringen i kommunen.
Arbetet omfattar även dokumentation av hur beredningen av kommunstyrelsens ärenden fungerar. Åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa
uppföljning och utvärdering av ärende- och dokumenthanteringen inom
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen avser följa upp socialnämndens arbete med att säkra
kvalitetsledning och ärendehantering inom äldreomsorgen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(25)

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15
§ 57

Dnr KS 2017.55

001

Politisk omorganisation
I samband med att verksamheterna i kommunen ska kostnadseffektiviseras
har även den politiska organisationen setts över.
Socialnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden föreslås upphöra och
bli socialutskott respektive kultur- och utbildningsutskott direkt under
kommunstyrelsen. Tekniskt utskott upphör. Kommunstyrelsens arbetsutskott och personalutskott kvarstår.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente.
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2017-02-27, § 5.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-13, § 5.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-03, § 62.
Förslag till beslut på sammanträdet
Eriksson (KD) föreslår avslag på politisk omorganisation.
Hammarström (S) föreslår att bildandet av utskott anstår till efter valet 2018.
Larsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller förslaget till politisk
omorganisation.
Beslutsgång i omröstning om motförslag
Ordföranden ställer Eriksson och Hammarströms förslag mot varandra och
finner att kommunstyrelsen utser Hammarströms förslag till motförslag.
Omröstningsresultat i omröstning
Med 6 ja-röster för Larssons förslag mot 2 nej-röster för Hammarströms
förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Larssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om politisk
omorganisation.
_____
Reservation
Eriksson, KD och Hammarström , S lämnar reservation.
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 58

Dnr KS 2017.56

003

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens reglemente är föremål för revidering med anledning av
politisk omorganisation.
Beslutsunderlag
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-02-27, § 6.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-13, § 6.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-04-03, § 63.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla revidering av
kommunstyrelsens reglemente.
_____
Reservation
Eriksson (KD) lämnar reservation.
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8(25)

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 59

Dnr KS 2017.129

052

Utredning gällande entreprenad – slamtömning och hushållsavfall
Tekniska enheten genomför insamling av hushållsavfall och slamtömning i
egen regi. I denna utredning ser enheten över kostnaderna för vad som skulle
bli kvar hos kommunen respektive vilken del som skulle kunna upphandlas.
Den administrativa delen i uppdragen väljer tekniska enheten, i denna
utredning, att behålla internt för att kunna upprätthålla systemen som är
upparbetade. För att kunna underhålla och sköta driften på enhetens egna
anläggningar kostnadseffektivt och rationellt lyfts även lastväxlarebilen samt
hjullastaren ur utredningen då tekniska enheten bedömer att dessa fordon
inte ska upphandlas.
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-03-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 26.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte lägga ut slamtömning och hushållsavfall
för upphandling då intresset från entreprenörerna vid träffen 2017-05-04
varit lågt.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 60

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Stämmoombud IT Norrbotten
Fredrik Mäki (S) har avsagt sig uppdraget Stämmoombud och ägarsamråd IT
Norrbotten som ersättare.
Kommunstyrelsen har att utse ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Maria Törmä Lindmark (S) till ersättare som
Stämmoombud och ägarsamråd IT Norrbotten.
_____
Protokoll skickas till
Maria Törmä Lindmark
IT Norrbotten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 61

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Stämmoombud energikontor Norr
Fredrik Mäki (S) har avsagt sig uppdraget Stämmoombud energikontor Norr
som ersättare.
Kommunstyrelsen har att utse ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Maria Törmä Lindmark (S) till ersättare som
Stämmoombud energikontor Norr.
_____
Protokoll skickas till
Maria Törmä Lindmark
Energikontor Norr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 62

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Personalutskottet
Kommunstyrelsen har att utse vice ordförande i Personalutskottet efter Laila
Mäki (S).
Beslut
Kommunstyrelsen utser Carolina Suikki (V) till vice ordförande i
Personalutskottet.
_____
Protokoll skickas till
Carolina Suikki
Personalchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 63

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsen har att utse ordförande och vice ordförande efter Harry
Rantakyrö, S och Britta Tervaniemi, V i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Jan Larsson (S) till ordförande och Anna Kumpula
Kostet (V) till vice ordförande.
_____
Protokoll skickas till
Jan Larsson
Anna Kumpula Kostet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(25)

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 64

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Pajala Folkets Hus
Britta Tervaniemi (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i
styrelsen för Pajala Folkets hus.
Kommunstyrelsen har att utse ersättare.
Beslut
Bordlägges.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 65

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Tornedalsrådet
Kommunstyrelsen har att utse ersättare för Jan Larsson (S) i Tornedalsrådet
samt ordinarie ombud till Tornedalsrådet efter Harry Rantakyrö (S).
Beslut
Kommunstyrelsen utser Linda Jonsson (V) som ombud i Tornedalsrådet.
_____
Protokoll skickas till
Linda Jonsson
Tornedalsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 66

Dnr KS2017.92

106

Erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB
Samtliga kommuner erbjuds förvärv av fem (5) aktier vardera i Inera AB.
Förvärv av fem (5) aktier kostar totalt 42 500 kronor. Såsom delägare i
företaget kan kommunen enklare använda sig av företagets tjänster och
kommunen kommer att bjudas in till ägarråd och bolgasstämma.
Beslutsunderlag
Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB, 2017-03-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 27.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet utgår från dagordningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 67

Dnr KS 2017.73

253

Förvärv av del av Teurajärvi 17:1
Bertil Pettersson har inlämnat anhållan om förvärv av del av Teurajärvi 17:1
omfattande cirka 300 kvadratmeter av den kommunägda gatu- och
råmarksfastigheten med avsikt att överföra aktuellt område till befintlig
småhusfastighet, Teurajärvi 17:10. Området ingår inte i detaljplan.
Markhandläggare anför inga hinder till efterfrågat förvärv.
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 29.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Bertil Petterssons anhållan om förvärv av
del av Teurajärvi 17:1 omfattande cirka 300 kvadratmeter.
Markhandläggaren uppdras upprätta erforderliga handlingar och slutföra
försäljningen.
_____
Protokoll skickas till
Bertil Pettersson
Markhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 68

Dnr KS 2017.79

253

Förvärv av fastighet Tärendö 3:36
Johan Väisänen har inlämnat anhållan om förvärv av fastigheten Tärendö
3:36 omfattande cirka 5,1 hektar av den kommunägda fastigheten med avsikt
att bygga, utveckla och utöka den turistiska verksamheten i området.
Markhandläggare anför inga hinder till efterfrågat förvärv men framhåller
bland annat att detaljplan krävs och att avsiktsförklaring bör upprättas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande beträffande anhållan om förvärv Tärendö 3:36,
2017-04-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 30.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja Johan Väisänens anhållan om förvärv av
fastigheten Tärendö 3:36 omfattande cirka 5,1 hektar med förutsättning att
avsiktsförklaring upprättas inkluderande lagakraftvunnen detaljplan vilket
bekostas av köparen. Markområdet ska avyttras till gällande och aktuellt
råmarkspris.
Markhandläggaren uppdras upprätta erforderliga handlingar och slutföra
försäljningen.
_____
Protokoll skickas till
Johan Väisänen
Markhandläggaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 69

Dnr KS 2015.286

106

Översyn av medfinansiering - Visit Arctic Europe
Näringslivsstrateg har gjort en översyn för kommunens medfinansiering i
projeketet Visit Arctic Europe. Förslag om att avsluta medfinansieringen av
projektet med anledning av att projektet inte kunnat påvisa tydliga aktiviteter
kring Pajala Airport och således inte uppfyllt förväntningarna i ärendebeskrivningen.
Beslutunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-04-11.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 31.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avbryta medfinansiering av projektet Visit Arctic
Europe under förutsättningen att Pajala kommun inte belastas med
resterande kostnader enligt rådande överenskommelse.
_____
Protokoll skickas till
Visit Arctic Europé

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 70

Dnr KD 2017.130

806

Avgifter för bad- och idrottsanläggningar
Det föreligger förslag om förändringar av avgifter för bad- och
idrottsanläggningar. Föreslagna förändringar har antagits av kultur- och
utbildningsnämnden 2017-02-21, § 7. Förändringarna omfattar en
prissänkning av taxor för Aerobic/ Karate från 60 kronor till 30 kronor.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll, 2017-02-21, § 7.
Taxor inom fritidsenheten, 2017-01-04.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, § 34.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Avgifter för bad- och
idrottsanläggningar.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 71

Dnr KS 2017.131

023

Riktlinjer vid personalavveckling och Rutiner i samband med
uppsägning av personal
Kommunstyrelsen har 2008-05-26 antagit riktlinjer för personalavveckling
och rutiner i samband med uppsägning av personal . Till dessa har även
kommunstyrelsen antagit två processkartor för arbetsgång vid
personalavveckling på grund av arbetsbrist och personliga skäl. Med
anledning av flertalet ändringar i avtalet Allmänna bestämmelser (AB) om
bland annat uppsägningstid, turordning och företrädesrätt är Pajala
kommuns dokument enligt ovan inte längre är aktuella.
Beslutsunderlag
Personalutskottets protokoll 2017-03-06, § 6.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Riktlinjer vid personalavveckling och Rutiner i
samband med uppsägning av personal upphör.
_____
Protokoll skickas till
Personal- och löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15
§ 72

Dnr KS 2016.73

041

Äskande om anslag till täckning av ökade kostnader för placerade
barn och försörjningsstöd
Socialnämnden kan i särskilda fall vara tvungna att fatta beslut om
omhändertagandet av barn från den egna familjen. Det innebär samtidigt att
barnet placeras i ett hem annat än det egna (extern placering) vilket medför
en placeringskostnad. Kostnaden varierar utifrån barnets vårdbehov.
Under innevarande år har antalet barn med svenskt medborgarskap i behov
extern placering ökat utöver det som har budgeterats och kostnaderna
kommer enligt vår prognos att öka ytterligare. Samtidigt som kostnaderna för
försörjningsstöd kommer att öka för unga vuxna som får svenskt
medborgarskap. Dessa unga vuxna går gymnasialutbildning.
Då det inom ramen för socialnämndens budget inte finns medel för att täcka
dessa uppkomna kostnader lyfts ärendet till kommunfullmäktige.
Fluktuationen i antalet externt placerade barn är stor och det är vanskligt att
göra en exakt helårsprognos. Hittills i år har kostnaderna för externa
placeringar av barn och unga med svenskt medborgarskap överstigit budget
med 1,1 mkr. Vidare har inletts ärenden som mest troligt kommer att
resultera i flera placeringar under året. Uppskattningen för dessa övriga
placeringar menas, efter samråd med ekonomiavdelningen, uppgå till ca. 3,5
mkr. Utöver detta bör kostnadsökning vad avser försörjningsstöd
kompenseras med 0.5 mkr.
Mot den bakgrunden äskar socialförvaltningen sammanlagt 5,0 mkr för att
kunna hålla budget i balans för innevarande år. Socialförvaltningen kommer
även att påbörja en genomsyn av placeringarna för att minska kostnaderna
på helår.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-05-10.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja socialnämnden en
ramökning med 3,5 mkr.
Socialnämnden uppdras söka besparingsmöjligheter i verksamheten för att
täcka nya uppkomna kostnader.
Uppföljning sker i samband med delårsbokslut i juni.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 73
Meddelanden
Protokoll 2017-03-08, ägarsamråd IT Norrbotten AB. Dnr KS 2017.123 106
Protokoll 2017-03-08, ägarsamråd Filmpool Nord AB. Dnr KS 2017.123 106
Protokoll 2017-03-08, ägarsamråd BD Pop AB. Dnr KS 2017.123 106
Riksdagens ombudsmän, JO, beslut 2017-04-27, Dnr 2358-2017.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbetalning av ersättning
enligt 5 kap 1 § lag om kommuners och landstingt åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Dnr KS 2017.94 172.
Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända,
ensamkommande barn och asylsökande. Dnr KS 2017.82 133.
Länsstyrelsen i Stockholms beslut om utbetalning av statsbidrag till
kommuner. Dnr KS 2017.81 047.
Yttrande gällande ansökan om uppdrag som borgerlig vigselförrättare.
Skrivelse från Sveriges Tivoliägareförening avseende anordnande av centralt
belägen evenemangsplats för nöjesfält.
Skrivelse från ”Nätverket Karnkraftsfritt Bottenviken”. Hur bevarar vi
Bottenviken fritt från kärnkraft?
Skogforsks information om branschgemensamma riktlinjer för hnsyn till
kulturmiljöer i skogsbruket.
Sametingets beslut 2017-02-10. Rennäringens riksintressen i delar av
Norrbottens län. Dnr KS 2017.76 141.
Pajala Värmeverk AB:s protokoll 2017-02-09, §§ 335-345
Pajala Värmeverk AB bolagsstämmas protokoll 2017-04-06
Pajala Värmeverk AB protokoll 2017-04-06, §§ 346 – 356.
Protokoll 2017-03-16 från gemensamt möte Tillgänglighetsråd och
Länspensionärsråd.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 74
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2017-03-12 – 2017-04-30
Kommunstyrelsens ordförande
Kommunchef
Teknisk handläggare
Personalutskottets protokoll 2017-04-24, §§ 12-16
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2017-04-24, §§ 24-59.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och
förtecknar i protokoll 2017-05-15, § 74.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 75

Dnr KS 2015.156

041

Årsredovisning 2016 - Lapplands Kommunalförbund
Kommunfullmäktige har att godkänna Lapplands Kommunalförbunds
årsredovisning 2016 med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och
pröva frågan om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Direktionsmötesprotokoll 2016-03-03.
Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2016.
Revisionsberättelse 2016.
Revisionsrapport 2017-03-09.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna årsredovisning
2016 för Lapplands Kommunalförbund.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2017-05-15

§ 76

Dnr KS 2017.136

041

Preliminär budget Lapplands Kommunalförbund 2018 och
treårsplan 2018 – 2020.
Lapplands Kommunalförbunds direktion har 2017-04-26 beslutat ställa
preliminär budget 2018 och treårsplan 2018-2020 till medlemskommunerna
för erforderliga beslut.
Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll 2017-04-26.
Preliminär budget 2018 för LKF samt treårsplan 2018-2020.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna preliminär budget
2018 och treårsplan 2018 – 2020.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige uppdrar till
Lapplands Kommunalförbund att se över fördelningsnycklar samt budget för
hela Lapplands Kommunalförbund.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

