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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

Pajala Folkets Hus, 2015-10-26, kl 1000 - 1215

Plats och tid

Jan Larsson, S
Britt-Inger Fagervall, S
Vesa Hiltunen, S
Sture Hannu, S
Folke Hieta, S
Johny Lantto, S
Jenny Eriksson, S
Åke Johdet, S
Laila Mäki, S
Sixten Eriksson, S
Karin Magnström, S
Roland Karlsson, S
Britta Tervaniemi, V
Markus Forsberg, V
Maria Alldén, V

Beslutande

Övriga deltagande

Anna Kumpula Kostet, V
Pirkko Heikkilä, V
Marianne Liinanki, V
Sixten Olli, V
Stig Töyrä, KD
Leif Gramner, KD
Peter Eriksson, KD
Anita Sköld, M
Björn Sohlberg, M
Kurt Haapala, C
Anita Weinz, NS
Holger Videkull, NS
Agneta Heikki, FP

Juha Pasma, beredskapssamordnare,
§ 62-63

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Kommunförvaltningen 2015-10-28
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Inga-Lill Ängsund
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Jan Larsson

Justerare

...........................................................
Karin Magnström
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........................................................
Agneta Heikki
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2015-10-26

§ 58

Dnr KS 2014.276

102

Avsägelse av förtroendeuppdrag
Örjan Pantzare, S, har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag. Till ny
ledamot i kommunfullmäktige har Maria Törmä Lindmark utsetts till
ordinarie och Tord Karlström som ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(18)

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 59

Dnr KS 2014.276

102

Valärende
Eva Alldén, V, har avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse;
Ersättare i kommunstyrelsen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Carolina Suikki som ersättare i
kommunstyrelsen.
_____
Protokoll skickas till
Eva Alldén
Carolina Suikki

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 60

Dnr 2014.276

102

Val av revisor i Pajala Utveckling AB
Förtroendevalda revisorer i Pajala kommun har efter samråd med
kommunfullmäktiges presidium beslutat föreslå att fullmäktige utser
lekmannarevisor till Pajala Utveckling AB.
Beslutsunderlag
Revisorernas skrivelse 2015-06-15.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att om bolagsstämman i Pajala Utveckling AB
så väljer, utse Åke Kangas till lekmannarevisor i Pajala Utveckling AB.
_____
Protokoll skickas till
Pajala Utveckling AB
Åke Kangas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 61

Dnr KS 2014.276

102

Val av nya nämndemän för år 2016-2019
Mandattiden för samtliga nämndemän går ut 2015-12-31.
Kommunfullmäktige har att utse 9 nämndemän för mandatperioden 2016 –
2019.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse;
Sten Kruukka
Anne Niska
Folke Hieta
Roland Karlsson
Päivi Lahti
Maria Alldén
Inger Ylipää
Anita Sköld
Alice Videkull
_____
Protokoll skickas till
Haparanda tingsrätt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 62

Dnr KS 2015-216

180

Styrdokument 2015 - 2018 för Krisberedskap
Förutom lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544, styrs
verksamheten av den övergripande lagstiftningen; Kommunallagen och
Förvaltningslagen. Den verksamhet som styrs av Lag om skydd mot olyckor
hanteras av räddningstjänsten.
Det är kommunfullmäktige som fastställer respektive kommuns mål och
riktlinjer för kommunens verksamhet. Här ingår även att fastställa mål och
riktlinjer för kommunens arbete med krisberedskap.
Kommunen ansvarar för att genomföra uppgifterna enligt LEH och för att
den statliga ersättningen som utgår för dessa uppgifter används i enlighet
med de villkor som gäller för användningen av ersättningen. Kommunen ska
följa upp den egna verksamheten samt rapportera till länsstyrelsen om de
åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.
Efter en extraordinär händelse ska kommunen se till att händelsen undersöks
och att hanteringen utvärderas för att dra lärdom och ta tillvara på erfarenheter.
Följande mål i kommunen.
 kommunen skall ha en god kunskap om risker och sårbarhet, som kan
påverka den egna verksamheten.
 vid en extraordinär händelse ska kommunen upprätta en god förmåga och
säkerställa kommens uppgift i enlighet med lagen
 kommunen skall samverka vid extra ordinär händelse med andra, vad
gäller resurser och information för att uppnå bästa möjliga resultat
Beslutsunderlag
Styrdokument 2015 – 2018 för Krisberedskap.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 104.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Styrdokument 2015 – 2018 för
Krisberedskap.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 63

Dnr KS 2015.216 180

Risk- och sårbarhetsanalys 2015
Pajala kommun ska, enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”,
analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens
geografiska område i fredstid. Analysresultatet ska sammanställas i en riskoch sårbarhetsanalys, som gäller för hela mandatperioden.
Syftet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys är att beskriva vilka
händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska ansvarsområde,
vilka konsekvenser det kan få för samhället samt identifiera vad som kan
göras för att förebygga och hantera riskerna.
Kommunen sammanställer och rapporterar resultatet av sitt arbete med riskoch sårbarhetsanalys senast den 31 oktober under det första kalenderåret
efter ordinarie val till kommunfullmäktige enligt följande uppställning:
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens
geografiska område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess geografiska område
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Kommunen följer upp årligen sin risk- och sårbarhetsanalys och med
utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. Uppföljningen
och bedömningen inrapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari året
efter vart och ett av mandatperiodens fyra år.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 105.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Risk- och sårbarhetsananlys 2015.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 64

Dnr KS 2015.78

026

Jämställdhet- och mångfaldsplan 2015 – 2017
Vår arbetsplats präglas av jämställdhet och mångfald och en insikt om alla
människors lika värde. Hos oss ska alla ha alla lika rättigheter och
möjligheter. Hur vi arbetar med jämställdhet och mångfald och vilka
värderingar som ska leda oss i vårt arbete finns vidare utvecklat i vår
Personalpolicy.
Pajala kommuns Jämställdhets- och mångfaldsplan för år 2015-2017
omfattar alla anställda och utgår från två perspektiv: antidiskriminering och
mångfald. Antidiskriminering handlar om att skapa en arbetsplats där alla
har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön,
funktionalitet, ålder och de andra diskrimineringsgrunderna. Mångfald går
hand i hand med antidiskriminering men sträcker sig längre än
”kategorierna”. Det handlar om att arbeta för effektivt ta tillvara blandade
perspektiv, erfarenheter och bakgrunder. Det framåtblickande arbetet
erkänner och respekterar individer men fokuserar inte på skillnader och
olikheter. Mångfald är att se till vad individer kan bidra med på
arbetsplatsen.
Beslutsunderlag
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015 – 2017.
Vad som är gjort hittills.
Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017.
Personalutskottets protokoll 2015-06-08, § 17.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 108.
Beslut
Kommunfullmäktige antar Jämställdhet- och mångfaldsplan 2015 – 2017.
_____
Protokoll skickas till
Personal- och löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr KS 2015.260

106

Årsredovisning 2014, Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM, har översänt årsredovisning
2014 för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2014.
Protokoll från Länstrafikens Norrbottens årsstämma 2015-04-21.
Årsredovisning och koncernredovisning 2014, Länstrafiken i Norrbotten AB
Protokoll från Bussgods Norrbottens årsstämma 2015-04-27.
Protokoll från årsstämma 2015-04-27, Busstationsfastigheter i Norrbotten
AB.
Revisionsberättelse för år 2014.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2014 samt beviljar
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma för
år 2014.
_____
Protokoll skickas till
Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26
§ 66

Dnr KS 2014.257

045

Borgensförbindelse kommunala bolag.
För att tydliggöra besluten angående kommunal borgen föreslås att besluten
tas upp en gång i kommunfullmäktige. Pajala Värmeverks borgensram har
inte förändrats trots att de upplånat 10 mkr utifrån som tidigare lånades från
kommunen. Beslutet innebär en justering av bolagets borgensram.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2014-10-17.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 51.
Förvaltningen föreslår fullmäktige besluta godkänna förtydligandet av
kommunfullmäktige antaget beslut 2014-12-15, § 51.
Att såsom för egen skuld ingå borgen för Pajalabostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 180 000 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp, att
såsom för egen skuld ingå borgen,
Att för Pajala Värmeverk AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 45 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det
totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp,
Att kommunstyrelsen utser behöriga undertecknare av skulebreven samt
Att detta beslut upphäver tidigare beslut i denna fråga.
På det faktiska beloppet som borgas för tar kommunen en borgensavgift på
0,25%.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förtydligandet av kommunfullmäktiges
beslut 2014-12-15, § 51 som förtecknas i protokoll 2015-10-26, § 66.
_____
Reservation
Haapala C, lämnar skriftlig reservation.
Protokoll skickas till
Kommuninvest
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 67

Dnr KS 2015.129

003

Motion – Flaggning i kommunens flaggstänger
Kristdemokraterna Stig Töyrä föreslår i motion att en policy/riktlinjer för
flaggning i kommunens flaggstänger tas fram där det framkommer när
flaggning ska ske och om andra föreningar eller organisationer får använda
kommunens flaggstänger för deras fanor. Om flaggning med andra
föreningars eller organisationers fanor/flaggor får ske ska det gälla alla
föreningar/organisationer.
Beslutsunderlag
Motion 2015-04-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. 2015-08-17, § 53.
Tjänsteskrivelse 2015-09-10.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 114.
Förslag till beslut på sammanträdet
Töyrä, KD föreslår återremiss av motionen då fastställda riktlinjer för
Flaggning i kommunens flaggstänger saknas i beslutsunderlaget.
Tervaniemi, V föreslår kommunfullmäktige besluta anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs vid
dagens möte och finner att ärendet avgörs vid dagens möte.
Votering begärs.
Omröstning
Ja-röst för ärendets avgörande vid dagens möte.
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster mot 9 nej-röster beslutar fullmäktige att frågan avgörs vid
dagens möte.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2015-10-26

§ 67 forts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
_____
Reservation
Töyrä, KD lämnar reservation till förmån för egen förslag.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna Stig Töyrä

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr KS 2015.166

012

Motion – Utvecklingsplaner för byar i Pajala kommun
Kristdemokraterna, Centern, Norrbottens Sjukvårdsparti och Folkpartiet
liberalerna föreslår i motion att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
initiera utvecklingsplaner för de byar där skolorna riskerar att stängas.
Planerna ska i första hand syfta till en utveckling av byarna i samråd med
byaföreningarna så att utvecklingen kan vända och skolor m m behållas. I
andra hand måste planer utarbetas för hur gym, sporthallar, samlingslokaler,
badhus m m ska hanteras vid eventuella stängningar. Viktigt är också att
utreda och analysera konsekvenserna av rationaliseringarna vad gäller
ekonomi och befolkningsutveckling.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 54.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 115.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna
Centern
Norrbottens Sjukvårdsparti
Folkpartiet liberalerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr KS 2015.169

040

Motion – Långtidsplan för Pajala kommun
Moderaterna föreslår i motion att kommunen tar fram ett strategidokument
med tillhörande tidplan för genomförande för att få en budget i balans som
uppnår uppsatta mål.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 57.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 116.
Beslut
Kommunfullmäktie anser motionen besvarad med att motionens syfte redan
är en del i budgetarbetet.
_____
Protokoll skickas till
Moderaterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr KS 2015.150

041

Motion – Samordning av tjänster med närliggande kommuner
Socialdemokratern, Jenny Eriksson, föreslår i motion att en
utredning/översyn görs över vilka tjänster som kan samordnas med
närliggande kommuner eller rent av rationaliseras bort.
Beslutsunderlag
Motion – 2015-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 58.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-09-28, § 117.
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad då Pajala kommun redan idag
har samarbete med Lapplands Kommunalförbund och Överkalix kommun.
_____
Protokoll skickas till
Jenny Eriksson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Anmälan av motioner
Kristdemokraterna Eriksson, Töyrä och Gramner föreslår i motion att
kommunen skall se över barnomsorgstaxan. I Pajala kommun har vi gratis
barnomsorg vilket vi inte har råd med i dessa spartider. Därför anser de
attkommunen tar betalt upp till gällande maxtaxa och att man ger möjlighet
att ha barnen halvtid i barnomsorgen med halv taxa.
Moderaterna Sköld, Tuomas och Sohlberg föreslår i motion att ta fram alla
kommunens lagstadgade kostnader i samtliga nämnder för att se vilken
budgetram som är disponibel för kommunens övriga verksamhet och kan
göra kommunen attraktiv att leva och verka i.
Föräldraföreningen i Junosuando har inkommit med skrivelse,
Medborgarinitiativ, som Åke Johdet antar som egen att utverka till en
motion. Likaledes gör Peter Eriksson.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Interpellationer och enkla frågor
Folkpartiet Liberalerna i Pajala, Agneta Heikki ställer fråga till vice
kommunalrådet. Vilka åtgärder har man tagit angående konsekvensanalysen
om besparingsförslagen.
Beslut
Vice kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan vid nästkommande
sammanträde 2015-11-23.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

