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Underskrifter

Göran Mörtlund (FrS)
Owe Pekkari (FrS)
Johny Lantto (FrS)
Maria Törmä Lindmark (FrS)
Linda Jonsson (V)
Maria Alldén (V)
Hans-Erik Fors (V)
Karl Lauri (V)
Rudolf Lundholm (M)

Sekreterare

..............................................................................................
Sixten Olli

Ordförande

. ............................................................................................. …………………………………..
Stig Töyrä

Justerare

...................................................................
Roland Karlsson

Paragrafer

104 – 123

................................................................
Johny Lantto

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-12-16

Datum för anslags
uppsättande

2019-12-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................
Sixten Olli

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2020-01-13

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

2(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

Ärenden
§ 104

Mötets öppnande

§ 105

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

§ 106

Taxa för prövning av ansökan om befrielse från kommunal tömning av
slamavskiljare eller sluten slamtank

Justerandes sign

§ 107

Arbetsordning för kommunfullmäktige

§ 108
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§ 109
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§ 110

Inköps- och upphandlingspolicy

§ 111

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag
för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

§ 112

Riktlinjer vid tillsyn av fristående förskolor,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Pajala kommun

§ 113

Revisionen

§ 114

Arvoden för Revisionen

§ 115

Delårsbokslut LKF

§ 116
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§ 117
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Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 104
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelse skett i laga ordning.
Utser Roland Karlsson (S) och Johny Lantto (FrS) till justerare.
Justering sker 2019-12-20 kl. 09.00.
Dagordningen godkänns.

Ärende
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 105
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
enligt kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Den 14 december 2019 träder EU:S nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den
nya lagstiftningen innehåller flera nya begrepp, bland annat ersätts begreppet extra
offentlig kontroll med uppföljande kontroll. Den ändradelagstiftningen kommer att
påverka ett flertal lagar inom livsmedelsområdet, bland annat livsmedelslagen med
tillhörande förordningar.
För att kommunen även fortsättningsvis ska kunna ha en taxa som är baserad på den
senaste lagstiftningen krävs vissa justeringar i den nu gällande taxan för offentlig
kontroll av livsmedel. Förslaget till ny taxa bygger i stort på SKL:s underlag och
innehåller en anpassning av begrepp till EU:s kommande lagstiftning samt mindre
redaktionella uppdateringar. Själva grunden för beräkningen eller tillämpningen av
taxan förändras inte.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige anta förslaget.
Beslutsunderlag
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-11-06 § 119
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 172
_____
Protokoll skickas till
Bygg och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 106
Taxa för prövning av ansökan om befrielse från kommunal tömning av
slamavskiljare eller sluten slamtank
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för prövning av ansökan om befrielse från
kommunal tömning av slamavskiljare eller sluten tank enligt kommunstyrelsens
förslag.

Ärendet
På grund av ändringar i Pajala kommuns föreskrifter om avfallshantering och
renhållning finns behov att uppdatera taxan för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och annan lagstiftning inom områdena miljö och hälsa.
Sektor Teknik och Service tidigare beställningstjänst för tömning av slamanläggningar
försvinner och ersätts med ett (1) alternativt två (2) års tömningsintervaller.
Ändringarna innebär att det kommer finnas behov att kunna ansöka om uppehåll från
kommunal tömning av slamavskiljare eller sluten tank efter särskild prövning. För
handläggning av ansökan bör en avgift tas ut enligt av kommunfullmäktige fastställd
taxa.
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden föreslår att till kommunfullmäktige yrka om att besluta om
en ny taxa för prövning av ansökan om befrielse från kommunal tömning av
slamavskiljare eller sluten tank.
Beslutsunderlag
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-11-06 § 120
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 173
_____
Protokoll skickas till
Bygg och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 107

2019-12-16
Dnr KS.2019.248 003

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
enligt förslag samt:
1. anta tillägg i § 11 första stycket från:
”Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd” till ”Ordföranden och vice
ordföranden i en nämnd eller ett utskott”
2. anta ändring i § 11 tredje stycket från:
”någon annan” till ”ordförande eller vice ordförande i ett utskott”.
3. anta ändring i § 16
Kommunfullmäktige beslutar också anta förslaget till ändring i § 22:
Fullmäktige ska i sin ansvarsprövning inhämta förklaring från berörd styrelse, nämnd
eller enskild förtroendevald om revisorerna riktat anmärkning eller avstyrkt
ansvarsfrihet.
Ärendet
Med anledning av beslut från kommunfullmäktige angående hantering av motioner
med tidsgräns bör kommunfullmäktige arbetsordning uppdateras.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) föreslår ändringsförslag som kommunstyrelsen antagit
1. anta tillägg i § 11 första stycket från:
”Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd” till ”Ordföranden och vice
ordföranden i en nämnd eller ett utskott”
2. anta ändring i § 11 tredje stycket från:
”någon annan” till ”ordförande eller vice ordförande i ett utskott”.
3. anta ändring i § 16
Töyrä (KD) föreslår ändring i arbetsordning § 22 enligt följande:
Fullmäktige ska i sin ansvarsprövning inhämta förklaring från berörd styrelse, nämnd
eller enskild förtroendevald om revisorerna riktat anmärkning eller avstyrkt
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Förslag till ny arbetsordning till kommunfullmäktige.
Protokoll kommunstyrelsen 2019-12-02 § 151
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 108

2019-12-16
Dnr KS.2019.249 003

Policy för personuppgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Policy för behandling av personuppgifter.

Ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), började gälla
den 25 maj år 2018. Dataskyddsförordningen med andra bestämmelser anger på vilket
sätt personuppgifter ska behandlas. Policy för behandling av personuppgifter anger
hur personuppgifter ska behandlas inom Pajala kommun, roller och ansvar samt
handlingsplan för eventuell personuppgiftsincident med mera.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Policy för behandling av
personuppgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-06.
Policy för behandling av personuppgifter.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 155
_____
Protokoll skickas till
Dataskyddsombudet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 109

2019-12-16
Dnr KS.2019.251 003

Styrdokument för krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Styrdokument för krisberedskap enligt
kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Enligt överenskommelsen mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2019–2022 ska varje kommun
anta ett styrdokument för krisberedskap.
I överenskommelsen ingår en rad styrande dokument som kommunen ska producera
och använda sig av. I tidigare överenskommelser har riktlinjen varit att
kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska ha full insikt i dessa och anta alla.
Men för överenskommelsen 2019–2022 är förutsättningarna annorlunda.
Kommunfullmäktige antar Styrdokument och reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunchefen antar risk- och sårbarhetsanalys, plan för hantering av extraordinära
händelser, övnings- och utbildningsplan.
Anledningen är att de mer detaljerade analyserna och planerna innehåller
säkerhetsskyddsklassificerad uppgift (kallades tidigare kort och gott hemlig uppgift)
och får inte spridas. I Pajala kommun är kommunchefen den som antar analyser och
planer, men kommunalrådet har insyn.
I överenskommelsen anges att styrdokument och reglemente ska antas före den 31
december året efter valår. Pajala kommun har ett reglemente för
krisledningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2007-04-23 §15.Detta uppfyller
även dagens krav på krisledningsnämndens uppdrag och roll så det behöver inte
revideras eller återantas.
Styrdokumentet ska revideras för varje ny mandatperiod och behöver därför antas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Styrdokument
för krisberedskap.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-30.
Styrdokument för krisberedskap.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 155
_____
Protokoll skickas till
Säkerhetsansvarig
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 110

2019-12-16

Dnr KS.2019.252 002

Inköps- och upphandlingspolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny Inköps- och upphandlingspolicy.

Ärendet
Pajala kommuns nuvarande Upphandlings- och inköpspolicy med tillhörande bilagor
antogs år 2005 med en viss komplettering genomförd år 2012. Förutsättningar för
upphandlingarnas genomförande har kraftigt förändrats på grund av nya
upphandlingslagar, nya nationella riktlinjer och utvecklad praxis.
Den nya Inköps- och upphandlingspolicyn tar också hänsyn till den nya förvaltningsorganisationen, med förändrat arbetssätt och organisering av inköps- och
upphandlingsarbetet. Den del av delegationsordningen som avser
upphandlingsärenden ingår också i förslag till beslut men ska inarbetas i nästa
revidering av densamma.
Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ska kommunen besluta om riktlinjer för
hur upphandlingar ska genomföras under direktupphandlingsgränsen 567 907 kr.
Dokument Riktlinjer för direktupphandlingar är det interna förslaget som
verksamheterna ska agera efter.
Utöver dessa tre dokument har också fördjupade anvisningar (Inköpsrutiner)
utformats för den praktiska tillämpningen i samband med upphandling, avrop och
avtalsuppföljning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ny Inköps- och
upphandlingspolicy.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-04.
Inköps- och upphandlingspolicyversion 2019-11-04.
Inköpsrutiner 2019-11-04.
Sammanställning remissvar på dokument för inköp och upphandling.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 156
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen
Centrala Inköpssamordnaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 111

2019-12-16

Dnr KS.2019.56 730

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag
för fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och bifall till Jonssons
förslag:
1. anta riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, med följande tillägg
2. att i punkt 2.1 tillägga: ”ansökan ska innehålla etableringsort.”
3. att i punkt 6 fjärde stycket lägga till etableringsort

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. Enskilda får
efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg
(skollagen 2 kap. 5 § och 25 kap. 10 §).
Godkännande lämnas om den som ansöker om godkännande har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för respektive verksamhet samt att utbildningen inte
bedöms innebära påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet.
Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter.
Statens skolinspektion handlägger ansökningar om godkännande av enskild
huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt fritidshem som anordnas vid skolenhet.
Godkännande av enskild som huvudman för förskola, fritidshem som inte anordnas
vid en skolenhet samt pedagogisk omsorg handläggs av den kommun där
verksamheterna ska bedrivas.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) föreslår ändring enligt kommunstyrelsens förslag:
1. anta riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg, med följande tillägg
2. att i punkt 2.1 tillägga: ”ansökan ska innehålla etableringsort.”
3. att i punkt 6 fjärde stycket lägga till etableringsort

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 111 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-08.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 31
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 20
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 161
_____
Protokoll skickas till
Barn- och utbildningsutskottet
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 112

2019-12-16

Dnr KS.2019.56 730

Riktlinjer vid tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Pajala kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för tillsyn av fristående förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg i Pajala kommun.

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
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för tillsyn av fristående
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Pajala kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-08.
Förslag –riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk
omsorg i Pajala kommun.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-03-25 § 31
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 21.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 162
_____
Protokoll skickas till
Barn- och utbildningsutskottet
Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 113

2019-12-16
Dnr REV.2019.10 007

Revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporterna med beaktande till handlingarna.

Ärendet
Kommunrevisorerna redovisar och föredrar revisorernas rapport om Interkontroll
samt Tillgänglighet och service: följsamhet till förvaltningslagen
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 114

2019-12-16
Dnr REV.2019.4 007

Arvoden för revisorerna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1. varje revisors arvode är 15 % av ett prisbasbelopp
2. för lekmannarevisor i respektive kommunalt företag är arvodet 2 % av
prisbasbelopp
3. för ersättande lekmannarevisor 1 % av prisbasbelopp.

Ärendet
Revisorerna har av fullmäktiges presidium fått i uppdrag att inkomma med förslag
på arvode för revisorerna i kommunen. Revisionsgruppen föreslår att varje revisors
arvode är 15 % av ett prisbasbelopp, För lekmannarevisor i respektive kommunalt
företag är arvodet 2 % av prisbasbelopp och för ersättande lekmannarevisor 1 % av
prisbasbelopp.
Beslutsunderlag
Protokoll Revisorerna 2019-04-10 § 6
Protokoll skickas till
Revisorerna
Kommunkansliet
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

15(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 115

Dnr KS:2019.20 612

Delårsbokslut LKF
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att balanskravsutredningen ska kompletteras med uppgift om storleken på det
överskott som krävs år 2020 för att balanskravet ska uppnås.

-

att med denna justering godkänna delårsredovisning LKF 2019-06-30.

-

att uppdra till kansliet att föra dialog med revisorerna gällande
delårsredovisningen.

-

att delårsredovisningen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för
beslut.

Ärendet
Föreligger delårsredovisning Lappland kommunalförbund för beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut för LKF
enligt följande:
- att balanskravsutredningen ska kompletteras med uppgift om storleken på det

överskott som krävs år 2020 för att balanskravet ska uppnås.
-

att med denna justering godkänna delårsredovisning LKF 2019-06-30.

-

att uppdra till kansliet att föra dialog med revisorerna gällande
delårsredovisningen.

-

att delårsredovisningen därefter ska överlämnas till medlemskommunerna för
beslut.

Beslutsunderlag
Delårsredovisning LKF 190630
Sammanträdesprotokoll 190911
Revisionsberättelse
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 171
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 115 forts.
Protokoll skickas till
Lapplands kommunalförbund
HR- och ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 116
Sammanträdesplan 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta sammanträdesdagar för 2020 enligt förslag.

Ärendet
Föreligger förslag på sammanträdesplan för 2020.
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020:
24 februari
14 april
8 juni
28 september
26 oktober
7 december

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplanen för 2020.
Beslutsunderlag
Förslag sammanträdesplan 2020
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 150
_____
Protokoll skickas till
Kanslichef för vidare expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 117

Dnr. KS.2018.112 003

Svar på motion – Mutor, jäv och korruption
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige besluta att:
1.

alla politiker och tjänstemän i ledande ställning går SKL:s; E-utbildning om
korruption, mutor och jäv avslås,

2.

Pajala kommun påbörjar ett arbete för att förebygga, upptäcka och hantera
oegentligheter i kommunal verksamhet och sina bolag anses vara besvarad.

Ärendet
Liberalerna föreslog i en motion 2018 att:
- Alla politiker och tjänstemän i ledande ställning går SKL:s; E-utbildning om
korruption, mutor och jäv,
- Att Pajala kommun påbörjar ett arbete för att förebygga, upptäcka och hantera
oegentligheter i kommunal verksamhet och sina bolag.
Ekonomiska konsekvenser
Inga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. alla politiker och tjänstemän i ledande ställning går SKL:s; E-utbildning om
korruption, mutor och jäv avslås,
2. Pajala kommun påbörjar ett arbete för att förebygga, upptäcka och hantera
oegentligheter i kommunal verksamhet och sina bolag anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-11-11.
Svar på motion.
Motion – mutor, jäv och korruption 2018-04-23.
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 159
_____
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§ 117 forts.
Protokoll skickas till
Liberalerna
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§ 118
Redovisning ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej besvarade motioner.

Ärendet

.

Kommunchef Per Naarttijärvi redovisar att 6 motioner ej är besvarade.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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§ 119
Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av inkomna medborgarinitiativ.

Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ 1: Sophämtningsavgift
Medborgarinitiativ 2: Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Erkheikki
Medborgarinitiativ 3: Renhållning
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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§ 120

2019-12-16

Dnr KS.2019.28 102

Valärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt Framtid S förslag utse:
Göran Mörtlund till ersättare i kommunstyrelsen
Martin Zingmark till ledamot i gymnasienämnden
Gösta Kostenius till ersättare i Bygg- och miljönämnden
Lena Jatko till ersättare i Valnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar enligt Vänsterpartiets förslag utse:
Karl Lauri till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Inga-Lill Ängsund till ledamot i Krisledningsnämnden
Pirkko Heikkilä till ersättare i styrelsen Pajalabostäder
Ärendet
Följande avsägelser har inkommit och fullmäktige har att utse ersättare för dessa
uppdrag.
Veronica Andersson (FrS) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i gymnasienämnden
Anna Kumpula Kostet (V) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot i Krisledningsnämnden
Eva Alldén (V) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
Ersättare i styrelsen för Pajalabostäder
Anders Aasa (FrS) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
Ersättare i Bygg- och miljönämnden
Ersättare i Valnämnden
Förslag till beslut under sammanträdet
Gruppledare Lantto presenterar förslag från Framtid S:
Ersättare i kommunstyrelsen: Göran Mörtlund
Ledamot i gymnasienämnden: Martin Zingmark
Ersättare i bygg- och miljönämnden: Gösta Kostenius
Ersättare i Valnämnden: Lena Jatko
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§ 120 forts.
Gruppledare Jonsson presenterar förslag från Vänsterpartiet:
Ordinarie ledamot i kommunstyrelsen: Karl Lauri
Ordinarie ledamot i Krisledningsnämnden: Inga-Lill Ängsund
Ersättare i styrelsen Pajalabostäder: Pirkko Heikkilä

Beslutsunderlag
Avsägelser
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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§ 121
Delgivning
-

Protokollsutdrag Kiruna kommunfullmäktige 2019-11-25/26 § 131.

_____
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§ 122
Anmälan av motioner
Inga inkomna motioner att redovisa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(26)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

26(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-12-16

§ 123
Interpellationer och frågor
Linda Jonsson (V) har ställt fråga till kommunalråd Ulrica Hammarström (S).
-

Hur planerar du att komma tillrätta med det underskott som prognosen för 2019
visar?

Kommunalråd Hammarström (S) ger svar.
____
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