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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Plats och tid

Pajala Folkets Hus, 2013-02-25, 1030 - 1200

Beslutande

Harry Rantakyrö, S
Kurt Wennberg, S
Anne Niska, S
Jenny Eriksson, S
Folke Hieta, S
Johny Lantto, S
Laila Mäki, S
Åke Johdet, S
Vesa Hiltunen, S
Göte Eriksson, S
Ingvar Kauppi, S

Övriga deltagande

Lena Jakto, kommunchef
Annie Knutsson, planingenjör, § 3
Ola Magnusson, planingenjör § 4

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kerstin Johansson

Underskrifter

Karin Magnström, S
Sture Hannu, S
Gösta Mukka, S
Jan Larsson, S
Ann-Sofi Larsson, V
Marianne Liinanki, V
Sixten Olli, V
Eva Alldén, V
Britta Tervaniemi, V
Hans-Erik Fors, V
Simon Fors, V

Eva Esberg, KD
Leif Gramner, KD
Anita Sköld, M
Jan-Erik Micko, M
Kerstin Johansson, NS
Holger Videkull, NS
Mikael Mäki, C

Marianne Liinanki

Kommunförvaltningen 2013-03-05

Sekreterare
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Inga-Lill Ängsund

Ordförande

..................................................................................
Jan Larsson

Justerare

...........................................................
Kerstin Johansson

Paragrafer

1 - 12

........................................................
Marianne Liinanki
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

Ärenden

Justerandes sign

§1

Avsägning av förtroendeuppdrag

§2

Anmälan av ny ledamot

§3

Bostadsförsörjningsprogram för Pajala kommun

§4

Del av Korpilombolo, Korpilombolo 17:31, detaljplan för
garageverksamhet

§5

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Pajala kommun

§6

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg

§7

Tillämpningsregler och taxor inom förskola och fritidshem

§8

Revidering av taxor inom fritidsenheten

§9

Motion – Effektivisering av barnomsorg

§ 10

Motion – Behov av förskoleplatser i Muoniodalen

§ 11

Interpellationer och enkla frågor

§ 12

Anmälan av motioner

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§1

Dnr KS 2012.451

110

Avsägning av förtroendeuppdrag
Ledamot Bertil Kero, M, har avsagt sig uppdraget som förtroendevald i
kommunfullmäktige.
Beslut
Avsägningen godkännes.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§2

Dnr KS 2012.451

110

Anmälan av ny ledamot
Till ny ledamot efter avgångne Bertil Kero har Länsstyrelsen utsett Jan-Erik
Micko till ordinarie ledamot och Gun-Britt Lindahl som ersättare.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§3

Dnr KS 2013.66

210

Bostadsförsörjningsprogram för Pajala kommun
Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall antas av kommunfullmäktige under
varje mandatperiod (1 § 2002:104).
Varje kommun skall planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. (§1 § 2000:1383).
Beslutsunderlag
Bostadsförsörjningsprogram för Pajala kommun
Sammanfattning av bostadsförsörjningsprogram
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 5
Förslag till beslut på sammanträdet
Simon Fors, V, föreslår att 4.9 Utmaningar strykes från programmet.
Wennberg, S, Sköld, M, föreslår att Bostadsförsörjningsprogrammet antas i
sin helhet enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på lagda förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Wennberg och Skölds förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Bostadsförsörjningsprogram för Pajala
kommun.
_____
Reservation
Simon Fors, V, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokoll skickas till
Plan- och Miljönämnden
Pajalabostäder AB
Länsstyrelsen i Norrbotten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(15)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§4

Dnr KS 2013.67

214

Del av Korpilombolo, Korpilombolo 17:31, detaljplan för
garageverksamhet
Plan- och miljönämnden har utarbetat ett förslag till detaljplan för rubricerat
område. Syftet med planen är att ändra användning från allmänna ändamål
till garageverksamhet.
Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-12-05, § 164
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 5
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplan för garageverksamhet, del av
Korpilombolo, Korpilombolo 17:31.
_____
Protokoll skickas till
Plan- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§5

Dnr KS 2012.382

006

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda i Pajala kommun
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har överlämnat förslag till
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Förslag till bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-21, § 5
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 9
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Bestämmelser för ersättning till
förtroendevalda i Pajala kommun.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8(15)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§6

Dnr KS 2012.362

718

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg
Den 1 juli 2009 kom begreppet pedagogisk omsorg att ersätta och utvidga
begreppet familjedaghem i skollagen. Motivet var att främja en ökad
mångfald av verksamhetsformer och utövare. Samtidigt utvidgades
kommunens bidragsskyldighet till att gälla även pedagogisk omsorg.
Kommunerna blev också skyldiga att utöva tillsyn för pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Kultur- och utbildningsnämnden har 2012-06-12 godkänt förvaltningens
förslag till regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg med anställd personal
samt
förslag till regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg utan anställd personal.
Kommunfullmäktige har 2012-10-22 återremitterat ärendet till förvaltningen
för ytterligare utredning.
Beslutsunderlag
Förslag till regelverk
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-06-12, § 39
Kommunstyrelsens protokoll, 2012-10-01, § 78
Kommunfullmäktiges protokoll, 2012-10-22, § 68
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-08, § 5
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Regelverk vid ansökan om godkännande
av enskild pedagogisk omsorg.
_____
Protokoll skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§7

Dnr KS 2013.82

040

Tillämpningsregler och taxor inom förskola och fritids
I takt med samhällsomvandlingen uppstår även utökad efterfrågan på
förskolan. Förskolechef Jaana Fjordell har med anledning av detta arbetat
fram ett förslag till förändringar i tillämpningsregler och taxor inom
förskolan och fritidshem.
Beslutsunderlag
Förslag Tillämpningsregler och taxa inom förskola och fritidshem.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll, 2012-02-08, § 8.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Tillämpningsregler för taxor inom
förskola och fritids.
_____
Protokoll skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§8

Dnr KS 2013.83

040

Revidering av taxor inom fritidsenheten
Föreligger förslag till nya badavgifter och hyror i anläggningarna.
Beslutsunderlag
Fritidsenhetens förslag
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-08, § 4
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta reviderade taxor inom fritidsenheten.
_____
Protokoll skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§9

Dnr KS.2009.84

630

Motion - Effektivisering av barnomsorg
Kristdemokraterna har i motion 27 februari 2009 föreslagit att man måste
börja titta på andra mer kostnadseffektiva komplement till förskolorna, som
t.ex. dagbarnvårdare.
Kristdemokraterna föreslår att:
- Man kompletterar med dagbarnvårdare som är mer kostnadseffektivt än
förskolorna.
- Man utreder alternativa möjligheter till att tillgodose behovet av
barnomsorg i kommunen.
Beslutsunderlag
Motion
Kultur- och utbildningschefens tjänsteskrivelse 2012-10-17
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2013-02-08, § 3
Förslag till beslut på sammanträdet
Esberg, KD, Gramner, KD, Johansson, NS, föreslår bifall till motionen.
Wennberg, S, föreslår att motionen anses besvarad enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på lagda förslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Wennbergs förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§ 10

Dnr KS 2012.69

630

Motion - Behov av förskoleplatser i Muoniodalen
Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att Pajala kommun utreder möjlighet
att öppna förskola i Muoniodalen och att detta ska ske under 2012.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-20
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-11-27, § 76
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-21, § 7
Kommunstyrelsens protokoll 2013-02-11, § 14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Vänsterpartiet Pajala

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§ 11

Dnr KS 2012.461

100

Interpellationer och enkla frågor

Kristdemokraten Stig Töyrä ställer följande frågor;
Till Ordförande av Kultur och utbildningsnämnd.
Under hösten blev skolorna i Pajala kommun utsedda till en av Sveriges bästa
skolor, enligt undersökning som Lärarförbundet låtit göra.
Eleverna i Pajala högstadier har också fått berömmelse över att alla elever i
9:an klarat minst godkänt i alla kärnämnen.
Nu kan vi läsa om att eleverna i åk 9 i Pajala kommun, ligger bland de skolor
som ligger sämst till när det gäller att klara godkänt i de Nationella proven.
Vissa ämnen hade bara 42% av eleverna klarat godkänt resultat.
Fråga: Hur kan denna skillnad mellan godkända betyg och det dåliga resultat i
Nationella proven förklaras?
Till Kommunstyrelsens ordförande
Pajala Flygplats heter ju, Pajala Ylläs Airport.
Fråga: Hur mycket satsar Kolari kommun årligen för att få ha sitt namn på
flygplatsen?
Hur många flyg är destinerade till nämnda flygplats där resenärerna ska till
Ylläs?
Till socialnämnden ordförande
Enligt uppgift har socialnämnden tagit beslut om att Garvaregården ska
stängas (har ej kollat om det stämmer). Om detta stämmer, är det inte brukligt
i vår kommun att strukturella förändringar som stängningar av äldreboenden
och skolor tas i kommunfullmäktige? Detta gjorde vi när Allégården i
Kangos stängdes t.ex.
Samt hur planerar socialnämnden att klara boendet för äldre par som vill
fortsätta att bo tillsammans?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§ 11 forts.
Ks 2013.75

100

Kristdemokraten Eva Esberg ställer följande frågor till kommunstyrelsens
ordförande;
Har lokala företag i kommunen fått möjligheten att ge offert vid inköp av
läsplattor till kommunstyrelsens ledamöter?
Har Pajala kommun varit medfinansiär vid Pajala IF:s inköp av pistmaskin?
Har kommunen någon strategi för att undvika att elevernas resultat på
nationella proven (speciellt i matematik) inte ska skilja sig så mycket från
slutbetygen i nian?
Kommunstyrelsens ordförande svarar;
IT-enheten som utfört direktupphandlingen av hittills 9 läsplattor har
kontaktat tre leverantörer, även lokala. Förutsättning för läsplattorna har varit
att samarbete mellan hård och mjukvara skall fungera samt garanti och rep.
Bidrag är beviljat till Skidspårsföreningen i Pajala med 60 000 kronor/år i 5 år
från medel ”Krafttag för omtag” där Länsstyrelsen är medfinansiär. Medlen
beviljades under förutsättning att föreningen kan lösa sin del av finansieringen.
Nationella proven är bara en del av den samlade bedömningen och prövar inte
elevens kunskaper mot hela kunskapskravet. Samtidigt som man som pedagog
får (viss) vägledning av proven och analyserar och också sätter in åtgärder på
de områden där det behövs och jobbar med dessa bitar med att stärka elevens
kunskaper. På detta sätt har elevens kunskaper hunnit stärkas när det är dags
för slutbetyg. Vad gäller specifikt matematiken så har Pajala kommun sökt
medel för att kunna fortsätta utveckla matematikeundervisningen via
Skolverket och Matematiklyftet.
Beslut
Svar på frågor från Stig Töyrä hänskjuts till nästkommande
kommunfullmäktige då frågeställaren ej är närvarande vid mötet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2013-02-25

§ 12

Dnr KS 2013.86

101

Anmälan av motioner
Kristdemokraterna Leif Gramner och Eva Esberg föreslår i motion att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utan dröjsmål bereda och inkomma med
förslag på återupptagning av sändningarna från kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

