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2018-11-12
§ 52
Kungörelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kungörelsen skett i laga ordning.
Ärende
Mötet öppnas av ålderspresident Anita Weinz (NS). Upprop genomförs och
fråga om kungörelse skett i laga ordning.
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-11-12
§ 53
Val av ordförande till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar välja Stig Töyrä till ordförande för
kommunfullmäktige.
Ärende
Fullmäktige skall bland sina ledamöter välja ordföranden för den nya
mandatperioden till och med sista oktober 2022 enligt kommunallagen 5 kap
§ 6.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gramner (KD) föreslår Stig Töyrä till ordföranden.
____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-11-12
§ 54
Val av fullmäktigepresidium
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar delat ordförandeskap och vice ordförandeskap
mellan Stig Töyrä (KD) respektive Birgitta Rantatalo (S) i
kommunfullmäktige. För tidsperioden from mandattidens början tom 202012-31 väljs Stig Töyrä (KD) till ordförande med Birgitta Rantatalo som vice
ordförande. För tidsperioden from 2021-01-01 tom sista oktober 2022 väljs
Birgitta Rantatalo (S) som ordförande med Stig Töyrä som vice ordförande.
Andre vice ordförandeposten lämnas vakant.
Ärende
Fullmäktige skall bland sina ledamöter välja presidium för den nya
mandatperioden till och med sista oktober 2022 enligt kommunallagen 5 kap
§ 6. Val av ordförande, förste vice ordförande samt andra vice ordförande
skall förrättas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår delat ordförandeskap och vice ordförandeskap
mellan Stig Töyrä (KD) respektive Birgitta Rantatalo (S) i
kommunfullmäktige. För tidsperioden from mandattidens början tom 202012-31 väljs Stig Töyrä (KD) till ordförande med Birgitta Rantatalo som vice
ordförande. För tidsperioden from 2021-01-01 tom sista oktober 2022 väljs
Birgitta Rantatalo (S) som ordförande med Stig Töyrä som vice ordförande.
Andre vice ordförandeposten lämnas vakant.
_____
Protokoll skickas till
Stig Töyrä
Birgitta Rantatalo
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Sammanträdesdatum
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§ 55
Anmälan av eventuell valteknisk samverkan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att valteknisk samverkan under kommande
mandatperiod fram till sista oktober 2022 sker mellan Socialdemokraterna
(S), Kristdemokraterna (KD) och Norrbottens sjukvårdsparti (NS) med 11
mandat och mellan Framtid S (FS), Moderaterna (M) och Vänsterpartiet (V)
med 10 mandat.
Ärende
Ordföranden ställer fråga om eventuell valteknisk samverkan planeras inför
kommande mandatperiod.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) meddelar valteknisk samverkan mellan S, KD och NS.
Lindmark-Törmä (FS) meddelar valteknisk samverkan mellan FS, M, V.
____
Protokoll skickas till
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Moderaterna
Kristdemokraterna
Norrbottens sjukvårdsparti
Framtid S
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Kommunfullmäktige

2018-11-12
§ 56

Dnr KS 2018.257 041

Delårsbokslut Lapplands kommunalförbund för tidsperioden
2018-01-01 – 2018-06-30
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lapplands Kommunalförbunds
delårsredovisning för perioden 2018-01-01 – 2018-06-30.
Beslutsunderlag
Delårsredovisning 2018-01-01 – 2018-06-30.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22 § 105
_____
Protokoll skickas till
Lapplands kommunalförbund
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§ 57
Fastställande av skattesats 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2019 till 23.50
kronor.
Ärende
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesats inför varje år.
Skattesatsen för 2018 är 23.50 kronor.
____
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2018-11-12
§ 58

Dnr KS 2018.223 001

Anpassning av förvaltningsorganisation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutat att:
a) Plan- och miljönämnden byter namn till Bygg-och miljönämnden.
b) Kultur- och utbildningsutskottet byter namn till Barn- och
utbildningsutskottet.
c) Omsorgsutskottet byter namn till Stöd- och omsorgsutskottet.
d) införa en individnämnd med tre (3) ordinarie ledamöter och tre (3)
ersättare.
Reservation
Vänsterpartiet (V) lämnar skriftlig reservation gällande beslutspunkt b).
Ärende
Omstrukturering av tjänstemannaorganisation. Syftet med översynen är att
anpassa förvaltningsorganisationen så att den på ett effektivt sätt samspelar
med den politiska organisationen, möjliggör effektiv styrning och ledning
samt inte minst skapar största möjliga värde för medborgare, näringsliv och
besökare i kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till beslut att:
a) Föreslå kommunfullmäktige att byta namn på Plan- och miljönämnden till
Bygg-och miljönämnden.
b) Föreslå kommunfullmäktige att byta namn på Kultur- och
utbildningsutskottet till Barn- och utbildningsutskottet.
c) Föreslå kommunfullmäktige att byta namn på Omsorgsutskottet till Stödoch omsorgsutskottet.
d) Föreslå kommunfullmäktige att införa en individnämnd med tre (3)
ledamöter.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-11-12
§ 58 forts.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) yrkar på att kultur och utbildningsutskottet behåller sitt namn
under beslutspunkt b).
Sköld (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hammarström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett
tilläggsförslag med tre (3) ersättare till individnämnden.
Gramner (KD) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Anpassning av förvaltningsorganisation rev. 1.6
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22 § 104
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-11-12
§ 59
Val av valberedning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Valberedningen har sex (6) ordinarie ledamöter och sex (6) ersättare.
2. Ordinarie

Ersättare

Maria Törmä-Lindmark (FS)

Johny Lantto (FS)

Anita Sköld (M)

Björn Sohlberg (M)

Linda Jonsson (V)

Hans-Erik Fors (V)

Ulrica Hammarström (S)

Leif Smedkvist (S)

Leif Gramner (KD)

Peter Eriksson (KD)

Anita Weinz (NS)

Mats Bodmark (NS)

Till ordförande utses Ulrica Hammarström (S) samt Leif Gramner (KD) som
vice ordförande.
Ärende
Enligt fullmäktiges arbetsordning, § 34, på det första sammanträdet med
nyvalda fullmäktige utses en valberedning. Valberedningen består av en (1)
ordinarie ledamot och en (1) ersättare från varje parti. Ordförande samt vice
ordförande i valberedningen skall också utses för den löpande
mandatperioden.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att man har sex 6 ordinarie och sex 6 ersättare.
FS föreslår Maria Törmä-Lindmark som ordinarie och Johny Lantto som
ersättare.
M föreslår Anita Sköld som ordinarie och Björn Sohlberg som ersättare.
V föreslår Linda Jonsson som ordinarie och Hans-Erik Fors som ersättare.
S föreslår Ulrica Hammarström som ordinarie och Leif Smedkvist som
ersättare.
KD föreslår Leif Gramner och Peter Eriksson som ersättare.
NS föreslår Anita Weinz som ordinarie och Mats Bodmark som ersättare.
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§ 59 forts.
Till ordförande i valberedningen föreslås Ulrica Hammarström (S) samt Leif
Gramner (KD) som vice ordförande.
_____
Protokoll skickas till
Ledamöterna i valberedningen
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§ 60

Dnr KS 2018.114 253

Svar på motion – försäljning av skogsfastighet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med hänvisning till att det i dag
ger bättre avkastning på kapital att ha det investerat i skog jämfört med att ha
pengar på bankkonto.
Ärende
Liberalerna skrev en motion 2018-04-23 (KS 2018.114 253) om försäljning av
skogsfastigheterna Pajala 15:12 samt Kassa 1:5. Detta främst med anledning
av att äga och förvalta skog inte är en kommunal uppgift. Kommunen bör
fokusera på sina huvuduppgifter.
Kommunen äger ett antal skogsfastigheter där Kassa 1:5 är den största.
Skogsfastigheter har idag ett relativt högt värde och ses som en lönsam
investering. Tilltron till skogsfastigheter är stor och många tror att priserna
kommer öka. En skogsfastighet har en ökning av värdet årligen i och med att
beståndet ökar vilket gör att avkastningen på en skogsfastighet är mycket
god. Idag kan inte avkastning av skog jämföras med att ha pengar på konto på
bank. Enligt kommunallagen kapitel 11 §2 ska kommunen förvalta sina medel
på ett sådan sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses. Med hänvisning till detta föreslås avslag av motionen.
Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
Motion - Försäljning av skogsfastigheter, 2018-04-23.
Svar på motion - Försäljning av skogsfastigheter, 2018-11-26.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 61

Dnr KS.2018.296 141

Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Ärende
I Pajala kommun finns det 82 byar av fem i dagsläget har en livsmedelsaffär
för dagligvaror. I de byar som saknar affär har varubussen till viss del
ombesörjt tillgång till dagligvaror, alternativt sker hemkörning från affärer,
förutom butik har den haft en viktig social aspekt hos många äldre.
Varubussens verksamhet har upphört i dagsläget.
Vänsterpartiet (V) föreslår i motion:
-

att utredning alternativt uppsökande verksamhet görs om intresse för
gemensam inhandlingsresa finns i kommundelarna.

-

att hos föreningar/ företag runt om i kommunen utröna intresse att köra
pensionärer till närmaste livsmedelsaffär eller till centralorten exvis en
ggr/vecka eller annat tidsintervall.

-

att hos Länsstyrelsen och Regionen undersöka om ett dyligt alternativ
skulle kunna finansieras i likhet med varuhemsändning.

_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

