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§ 18
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelse skett i laga ordning.
Utser Veronica Andersson (FrS) och Irene Lundholm (KD) till justerare.
Justering sker 2019-04-24 kl. 11.00.
Dagordningen godkänns.
En tyst minut hålls för de bortgångna med koppling till kommunfullmäktige.

Ärendet
-

Godkännande av kungörelse
Upprop
Val av 2 justerare, tid och dag
Godkännande av dagordning
Parentation
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 19

2019-04-15
Dnr KS.2019.28 102

Anmälan om ny ledamot
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
Ärendet
Länsstyrelsen har utsett Mats Bodmark (SJV) till ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige efter avgången ledamot Anita Weinz (SJV).
Länsstyrelsen har också utsett Karl-Johan Ylivainio (SJV) till ersättare i
kommunfullmäktige.
_____
Protokoll skickas till
Mats Bodmark
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 20

2019-04-15
Dnr KS.2019.56 730

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremiss av ärendet.
Ärendet
Syftet med riktlinjerna är att de ska fungera som vägledning för enskilda som ansöker
om godkännande som huvudman för fristående verksamhet samt som stöd till
kommunen vid tillståndsprövning och tillsyn av fristående verksamheter.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av ärendet.
KD och SJV bifaller förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att kommunfullmäktige bifaller återremiss.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för godkännande och
rätt till bidrag för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med tillägg
under punkt sex (6) särskilt pedagogisk omsorg, ”förvaltningen ska godkänna varje
enskild verksamhet under huvudmannen, utifrån kompetens, lokal och
anställningsvillkor”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-16.
Förslag – Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
Protokoll Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-29 § 2
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 3
_____
Protokoll skickas till
Barn- och utbildningsutskottet
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§ 21

2019-04-15
Dnr KS.2019.56 730

Riktlinjer vid tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Pajala kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremiss av ärendet.
Ärendet
Syftet med riktlinjerna är att de ska fungera som underlag för kommunens tillsyn av
fristående förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Statens Skolinspektion
granskar kommunernas tillsyn av fristående förskolor i anslutning till skolenhet
med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola och pedagogisk omsorg.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av ärendet.
KD och SJV bifaller förslag om återremiss.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för tillsyn av fristående
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Pajala kommun med de redaktionella
ändringar som påtalats under sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förslag – riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Pajala kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-01-16
Protokoll Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-29 § 3
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 31
_____
Protokoll skickas till
Barn- och utbildningsutskottet
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 22

2019-04-15
Dnr KS.2019.22 718

Ansökan om pedagogisk omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremiss av ärendet.
Reservation
FrS och V reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet
Ströms slott AB har inkommit med ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg i
Pajala kommun.
Företaget Ströms slott AB är ett privat aktiebolag bildat 2009-11-17. Företaget
bedriver förskoleverksamhet i form av pedagogisk omsorg och förskola. Företaget
bedriver även byggnadsverksamhet, hotell- och pensionatsverksamhet och
fastighetsförvaltning. Företaget har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands
län.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av ärendet för ytterligare utredning och
förtydligande av riktlinjerna.
KD och SJV bifaller förslag om återremiss.
Linda Jonsson (V) och Johny Lantto (FrS) föreslår avslag på ansökan.
Beslutsgång i huvudomröstning
Ordföranden ställer förslag om återremiss mot förslag att ärendet avgörs idag och
finner att ärendet återremitteras.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång i omröstning.
Ja-röst för återremiss
Nej-röst för att ärendet avgörs idag
Röstningsresultat
12 ja
8 nej
1 avstår
Röstningsresultat framgår av separat voteringslista.
Justerandes sign
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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

9(33)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 22 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Barn- och utbildningsutskottets
förslag att
1. bifalla ansökan från Ströms Slott AB om godkännande och rätt till bidrag för
pedagogisk omsorg under förutsättning att alla formella krav enligt
kommunens riktlinjer är tillgodosedda och delgivna barn- och
utbildningsförvaltningen innan verksamheten startar. Barn- och
utbildningsförvaltningen ska även genomföra en tillsyn av lokalerna innan
varje enskild verksamhet kan starta,
2. beslut om bifall innebär ett så kallat igångsättningstillstånd under ett (1) år
från det datum då beslut om bifall fattats. Under det året ska huvudmannen
ha uppfyllt alla formella krav och startat verksamheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan Ströms slott AB 2018-11-07
Protokoll Barn- och utbildningsutskottet 2019-01-29 § 4
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 32
_____
Protokoll skickas till
Barn- och utbildningsutskottet
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 23
Lapplands kommunalförbund - medel till utvärdering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
1. Att Pajala kommun täcker 10 % av kostnaderna för översyn av Lapplands
kommunalförbund och gällande fördelningsnyckel.
2. Att kostnaden belastar driftsobjekt för Lapplands kommunalförbund.
Ärendet
Lapplands kommunalförbunds (LKF) direktion beslutade 2018-12-20 om en översyn
av LKF samarbetets syfte, mål, resultat och finansiering.
Översynen och dess bakgrund och syfte beskrivs i bilaga 6 i bifogad handling.
Översynen bedöms av direktionen och också Pajala kommuns förvaltning vara både
värdefull utifrån utvärderingsperspektivet men också utifrån perspektivet att hålla
ihop och utveckla kommunalförbundet.
Ekonomiska konsekvenser
Översynen är beräknad till en kostnad av 568 tkr. Enligt fördelningsnyckeln för
administrativa insatser vid Lapplands kommunalförbund är Pajala kommuns del av
den totala kostnaden. Den ekonomiska belastningen för Pajala kommun uppgår
således till 56 800 kr. Förvaltningen gör bedömningen att detta är en kostnad som är
betydligt lägre än om vi skulle göra en utredning kring detta i egen regi.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Att Pajala kommun täcker 10 % av kostnaderna för översyn av Lapplands
kommunalförbund och gällande fördelningsnyckel.
2. Att kostnaden belastar driftsobjekt för Lapplands kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-28.
Bilaga 1 – 9 sammanträdesprotokoll.
Kompletterande handlingar/bilagor.
Sammanträdesprotokoll 2018-12-20.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 15
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 37
_____
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 24
Årsredovisning 2018 – Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Lapplands Kommunalförbunds årsredovisning 2018.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att godkänna Lapplands Kommunalförbunds årsredovisning
2018 med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och pröva frågan om
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Direktionsmötesprotokoll 2019-03-01
Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2018
Revisionsberättelse 2018
____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 25

2019-04-15
Dnr KS.2019.79 003

Uppdaterade Regler och rutiner för partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Pajala kommun har antagna regler och rutiner för partistöd som har reviderats då
lagrummet i kommunlagen ändrats och samtidigt sett över hur dokumentet är
upplagt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta revidering av Regler och rutiner
för partistöd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-01.
Förslag till regler gällande partistöd.
Regler och rutiner för partistöd antagna 2017-04-03.
Bilaga regler partistöd.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 19
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 39
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 26

2019-04-15
Dnr KS.2019.80 003

Policy för bolagsstyrning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till bolagsstyrningspolicy för Pajala
kommun.
Ärendet
Pajala kommun bedriver verksamhet genom två helägda bolag och är delägare i ett
antal ytterligare. För att tydliggöra bolagsstyrning och uppsikt har en policy för
bolagsstyrning arbetats fram.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslaget till
bolagsstyrningspolicy för Pajala kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-02-28.
Policy för bolagsstyrning för Pajala kommun.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 21
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 40
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 27

2019-04-15

Dnr KS.2018.231 042

Årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Årsredovisning 2018 som behandlas efter
punkterna Revisionsberättelse samt allmänhetens frågestund.
Ärendet
Årets resultat
Pajala kommun hade för år 2018 en målsättning om att resultatet ska vara 5,5 mkr vid
årets slut och resultatet blev 5,2 vilket är avvikelse om -0,3 mkr. Nämnder och utskott
redovisar dock ett samlat underskott om -11,0 mkr. Det är finanseringsidan som står
för överskottet där det finns ett positivt utfall mot budget gällande finansnetto (låga
räntekostnader och bättre avkastning än beräknat), löneökningar samt en rättning
pensionsavsättningarna (7,6 mkr) som gjordes på grund av att ingående balansen
under flera år varit felaktigt redovisad, vilket är korrigerat i år. Denna post om 7,6 mkr
har redovisats som en jämförelsestörande post.
Måluppfyllelse
Av de finansiella målen för år 2018 är 4 av 6 mål uppfyllda. Med kommunens egna
definition av god ekonomisk hushållning har kommunen delvis uppnått god
ekonomisk hushållning. Enligt balanskravet (kommunallagen) har kommunen
uppnått god ekonomisk hushållning. En redovisning av måluppfyllelsen för
verksamheten kan ej redovisas i detta årsbokslut på grund av att
målstyrningsmodellen har ändrats i juni 2018 och verksamhetsmål från
kommunfullmäktige saknas.
Samlad ekonomisk bedömning
Balansen mellan intäkter och kostnader under året är sämre än de två tidigare åren,
vilket beror på en lägre resultatnivå detta år. Kommunen har ett resultat om 1,1% som
andel av skatter och generella statsbidrag vilket är ungefär hälften av SKL:s
rekommendation om 2% för att uppnå god ekonomisk hushållning. Dock uppnår detta
resultat kommunens finansiella mål om 1%. Nettokostnadsandelen ligger på 100,7%
för kommunen vilket varken ej uppfyller kommunens relativt sett ambitiösa
finansiella mål om 94%, eller kommer upp i vanligaste nivån i kommunsverige om
98%. Från 2019-01-01 är det finansiella målet för Pajala kommun ändrat till en
nettokostnadsandel om 98% vilket då ligger i linje med övriga kommunsverige.
Investeringsvolymen bedöms vara för hög detta räkenskapsår, då kommunen har
investerat i högre takt än avskrivningarna och detta i kombination med svagt resultat,
vilket har tärt på likviditeten. Denna investeringsnivå är inte heller förenlig med
kommunens finansiella mål om en maximal investeringstakt på 17 mkr per år.
Sammantaget är inte resultatnivåerna av drift och investering tillfredställande för året.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 27 forts.
I framtiden bör dessa resultatnivåer förbättras för att inte äventyra en långsiktig god
ekonomisk hushållning.
Kommunens kapacitet har blivit något bättre senaste åren om än kapaciteten är
begränsad. Förbättringen beror främst på att skuldsättningen minskat då kommunen
betalat av på sina lån samt att avsättningarna till pensionerna korrigerats mot
föregående år på grund av felaktigt avlästa underlag under flera års tid. Det finansiella
målet om en ökad soliditet är uppfyllt och likaså att amorteringarna planenligt ökar
närmaste åren. Med bakgrund av att upplåning kommer ske till reningsverkets
investering om ca 50 mkr kommer det totala låneutrymmet att minska, vilket påverkar
kommunens framtida kapacitet. Om någon ytterligare större investering som kräver
lån skulle vara aktuell kan det vara svårare att beviljas lån eller svårare att klara av att
hantera kostnaden av lånen i den löpande driften. Att binda fast sig i lånekostnader
minskar också flexibiliteten i ekonomiska prioriteringar. På grund av att
kommunalskatten är bland det högsta i Sverige, så är utrymmet att öka
kommunalskatten och därmed kommunens intäkter, begränsad.
Helhetsbedömningen är att det finns flertalet risker som kan påverka kommunens
resultat och kapacitet i framtiden. Det två tidigare årens resultat har gjort att de
likvida medlen har kunnat bygga upp en egen kassalikviditet, dock har årets
ekonomiska utfall försvagat denna på grund av ett svagt driftsresultat i kombination
med en investeringstakt som är för hög i förhållande till kapaciteten. Detta måste,
vilket poängterats tidigare, bli bättre resultat framledes. Räntorna är för år 2018
rekordlåga, samtidigt är det känt att räntorna kommer att öka längre fram i tiden,
vilket kommer kräva mycket god planering vid omläggning av lånen samt höjd i
budgetarna för räntehöjningar. Ökningen av lån i och med reningsverket kommer
belasta kommunens räkenskaper hårdare med amortering och räntor under år 2019
och framåt om allt går enligt tidsplanen, vilket kräver större hänsyn i den ekonomiska
planeringen framåt. Borgensåtagandena står stabilt och bedöms inte vara någon risk, i
synnerhet då koncernens bolag klarar verksamheterna bra. Pensionsskulden har
minskat mellan åren och prognoser framöver visar samma trend. Dock visar också
prognoserna att själva utbetalningarna av pensionerna kommer att öka närmaste
åren, vilket innebär att det kommer krävas omprioriteringar i budgeten för att klara
finansieringen.
Kontrollen över den ekonomiska utvecklingen för året bedöms som svag, då uppsatta
budgetarna i nämnderna ej uppnås samtidigt som prognossäkerheten är under all
kritik i enskilda utskott. Det finansiella målet om att löneökningarna ska inrymmas
inom budgeterad ram är uppfyllt för året, men från och med 2019-01-01 kommer
detta finansiella mål gälla samtliga budgetområden, vilket kan göra att
budgetföljsamheten får ett bredare fokus. Sammantaget krävs bättre budgetföljsamhet
och kontroll över tid för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hushållning.
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§ 27 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11.
Årsredovisning 2018.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 14
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 28
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 28

2019-04-15

Dnr KS.2018.231 042

Revisionsberättelse för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.

Ärendet
Revisorer utsedda av fullmäktige har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens
företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning
samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisions-reglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövande. Revisorerna har i prioriteringar av granskningsinsatser utgått från
en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan
för året.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2018.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 29
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Inga frågor har inkommit från allmänheten.
Ärendet
Allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor gällande årsredovisning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 30

2019-04-15
Dnr KS.2018.231 042

Fastställande av Årsredovisning 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Årsredovisning och bokslut för 2018.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa Årsredovisning och bokslut för 2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Årsredovisning 2018.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2018
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 31
Ansvarsfrihet för år 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja nämnder och styrelser ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2018.

Jäv
Följande ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ulrica Hammarström (S)
Leif Gramner (KD)
Roland Karlsson (S)
Beatrice Svarvare (S)
Linda Jonsson (V)
Hans-Erik Fors (V)
Karl Lauri (V)
Johny Lantto (FrS)
Göran Mörtlund (FrS)
Anita Sköld (M)
Stig Töyrä (KD)

Ärendet
Frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ behandlas i enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 a.
Revisorerna har avgett revisionsberättelse för 2018 och tillstyrker att
kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 32

Dnr KS.2019.53 041

Budget 2019 – ändringsbudget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag:
-

att det ofördelade besparingskravet på 1,8 mkr dras tillbaka
att 1,2 mkr för fastigheter och 3,8 mkr för Lapplands kommunalförbund läggs till
kommunstyrelsens förfogande av oförutsedda
att 0,5 mkr läggs till kommunstyrelsens förfogande av oförutsedda
att kommunfullmäktige fastställer Budget 2019 - ändringsbudget

Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2018 en strategisk plan för planperioden 2019–
2025. I denna fastställdes Pajala kommuns vision och mål för perioden. Själva
budgetdelen fanns i dokumentet för behandling men antogs ej av kommunfullmäktige
vid den tidpunkten.
Budget 2019 samt plan 2020–2022 arbetades fram på våren 2018 men därefter har
det skett justeringar i skatter och bidrag, verksamhetsförändringar och förändringar i
behov samt uppkommit poster som ej var kända vid första upprättandet av budgeten.
På grund av detta samt byte av styrande politisk plattform antogs budgeten för 2019
samt plan 2020–2022 i kommunfullmäktige i december 2018. Dock har det skett
väsentliga förändringar i statsbudgetens fördelning efter budgetpropositionen antogs i
december riksdagen, vilket påverkar Pajala kommuns budget i så pass stor omfattning
att det krävs ny behandling i kommunfullmäktige i februari 2019.
Förändringen från tidigare beslutad budget mot denna består i stora drag av en
utökad verksamhetsbudget om 6,6 mkr från 429,7 mkr till 436,3 mkr. Utöver detta
har det skett korrigeringar efter nya skatteunderlag, förändringar i prognos av
pensionskostnader samt ökade kostnader i och med det särskilda investeringsbeslutet
om reningsverket som kommunfullmäktige antog i december.
Efter fyra månaders ovisshet kring regeringsfrågan efter riksdagsvalet hösten 2018
har en regering börjat ta form i skrivande stund. En ny regering kan göra en
ändringsbudget under 2019 vilket i sådana fall kan påverka kommunens budget
ytterligare 2019. Om det blir stora förändringar inom innevarande budgetår kan en
justering av budget 2019 ytterligare behöva hanteras politiskt.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johny Lantto (FrS) bifall till kommunstyrelsens förslag
Anita Sköld (M) bifall till kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 32 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
- att det ofördelade besparingskravet på 1,8 mkr dras tillbaka
- att 1,2 mkr för fastigheter och 3,8 mkr för Lapplands kommunalförbund läggs till
kommunstyrelsens förfogande av oförutsedda
- att 0,5 mkr läggs till kommunstyrelsens förfogande av oförutsedda
- att kommunfullmäktige fastställer Budget 2019 - ändringsbudget

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Budget 2019-ändringsbudget
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 11
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 25
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 33

2019-04-15

Dnr KS.2019.54 042

Ekonomistyrningsprinciper
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Ekonomistyrningsprinciper.
Ärendet
Pajala kommun är stor och komplex organisation där servicen är uppdelad i många
olika verksamhetsområden samt två verksamheter i bolagsform. Det är viktigt att
samtliga parter strävar åt samma håll och att det finns en helhetssyn och en röd tråd
från högsta ledningen till verksamhetsnivå. Detta kräver ett utvecklat styrsystem där
kommunens övergripande vision och målsättning appliceras på samtliga nivåer i
kommunen och koncernen.
Ekonomistyrning är ett begrepp som används för att beskriva en process för att styra
organisationens handlade för att uppnå fastställda mål inom ramen för tilldelade
resurser. Ekonomistyrning innefattar omvärldsanalyser, planering, uppföljning,
kontroll, mätning av både ekonomiska och icke-ekonomiska mål.
Framgångsfaktorer för en välfungerande ekonomistyrning är tydlighet i
planeringsprocessen, politiska prioriteringar, ansvarsfördelning, uppföljning och
återrapportering. Det är också viktigt att den interna kontrollen och underliggande
ekonomisystem som upprätthåller en korrekt ekonomisk rapportering har rätt
förutsättningar och definierat område. Det som dock är helt avgörande om
ekonomistyrningen blir framgångsrik eller inte är att personalen är motiverad och har
rätt kompetens samt att de ansvariga har en djup kunskap om styrningens innebörd.
De ansvariga måste ha tillgång till underlag som visar verksamheternas utvecklings
och ställning snabbt för att kunna bedöma läget och vidta åtgärder.
Detta styrdokument ”Ekonomistyrningsprinciper” behandlar ovan nämnda områden
där syftet är att stärka ekonomistyrningen i organisationen, säkerställa att den
ekonomiska rapporteringen uppfyller uppställda lagkrav, policys och riktlinjer, ge
bättre planeringsförutsättningar och beslutsunderlag, skapa bättre internkontroll,
skapa effektivitet samt tydliggöra ansvar och befogenheter i kommunens ekonomi på
ett likartat sätt i hela organisationen. Styrdokumentet ska verka långsiktigt och vara
en grund för att utveckla och etablera processer inom redovisning, budget,
uppföljning, finansiering, intern kontroll och system.
Baserat på att Pajala kommun formellt saknar ett övergripande styrdokument som
reglerar ekonomistyrningen i kommunen så är det med önskvärdhet att detta
styrdokument upprättas och implementeras i organisationen.
Ekonom Eva Henriksson är föredragande i ärendet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 33 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Ekonomistyrningsprinciper.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11
Ekonomistyrningsprinciper
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 12
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 26
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 34

2019-04-15

Dnr KS.2019.54 042

Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Policy för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv.

Ärendet
Pajala kommuns ”Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
(RUR)” innefattar hur Pajala kommun skall arbeta med finansiella och
verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning samt hur en
resultatutjämningsreserv skall hanteras. Policyn avser i huvudsak den
skattefinansierade verksamheten. RUR:s syfte är att reservera delar av överskott i
högkonjunkturer för att sedan täcka mot sämre resultat i lågkonjunkturer och därmed
vara mer rustad för att klara konjunktursvängningar.
Ekonom Eva Henriksson är föredragande i ärendet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Policy för god ekonomisk
hushållning och resultatutjämningsreserv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-11.
Policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 13
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 27
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 35
Val av revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ann-Sofie Henriksson (SJV) föreslår bordläggning.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att utse revisor.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 36
Val av god man
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Folke Hieta (S) till god man för
tätortsförhållanden.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Folke Hieta (S) till god man för tätortsförhållanden.
Ärendet
Torbjörn Mukka (S) har avsagt sig uppdraget som god man för tätortsförhållanden.
Kommunfullmäktige har att utse god man.
Kommunfullmäktige beslutade bordlägga ärendet 2019-02-25 § 8.

Beslutsunderlag
Avsägelse
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 8
_____
Protokoll skickas till
Folke Hieta

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 37

2019-04-15

Dnr KS.2018.234 040

Motion – Översyn av Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Ärendet
LKF:s direktion har under en tid arbetat med frågan kring fördelningsnyckel av
kostnaderna, något som undertecknarna av motionen lyfter som en viktig fråga.
Diskussionerna kring fördelningsnyckeln har inte lett framåt och
kostnadsfördelningen ifrågasätts mer eller mindre från samtliga medlemskommuner.
Direktionen för förbundet har bland annat utifrån detta beslutat att genomföra en
utvärdering av förbundets verksamhet, som bland annat innefattar att hitta en hållbar
kostnadsfördelning. I arbetet med utvärderingen ingår också att förutsättningslöst
titta på den samverkan som i dag finns och också se över hur samverkan ska
organiseras i framtiden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsunderlag
Motion från kristdemokraterna 2018.
Svar till motion 2019-02-26.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 22
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 45
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 38

2019-04-15

Dnr. KS.2018.113 003

Motion – Behandling av motioner med tidsramar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att avslå motionens båda att-satser i nuvarande lydelse
2. Att besluta att i kommunfullmäktiges reglemente införa följande lydelse: ”av
kommunfullmäktige antagna motioner ska beredas inom sex månader om inte
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana skäl ska kommunfullmäktige
informeras om detta inom tidsramen.”

Ärendet
I en motion från Liberalerna har man föreslagit att det ställs en tidsram för när
motioner ska behandlas i samband med att motionen lämnas in eller senast
nästkommande fullmäktige ifall det är en omfattande motion. Rimlig behandlingstid
borde vara 6 månader. Samt att behandlade motioner återrapporteras till fullmäktige
9 månader efter att den är antagen för att fullmäktige ska kunna ta del av hur
motionen utfallit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att avslå motionens båda att-satser i nuvarande lydelse
2. Att besluta att i kommunfullmäktiges reglemente införa följande lydelse: ”av
kommunfullmäktige antagna motioner ska beredas inom sex månader om inte
särskilda skäl föreligger. Föreligger sådana skäl ska kommunfullmäktige
informeras om detta inom tidsramen.”
Beslutsunderlag
Svar till motion 2019-02-26.
Motion från Liberalerna.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-03-11 § 20
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 46
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 39
Information om minoritetsfrågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Ärendet
Lennart Rohdin informerar om bakgrund till arbetet med de nationella minoriteterna
i Sverige samt berättar om ändringar av lagstiftning (2009:724), lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-15

§ 40
Delgivning
Kommunfullmäktige godkänner delgivning samt lägger informationen med
godkännande till handlingarna.
Ärendet
- Protokoll LKF-direktion
- Revisorsrapporter
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 41
Anmälan av motioner
Inga inkomna motioner.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor.
____

Justerandes sign
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