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Plats och tid

Pajala Folkets Hus, 2012-10-22, kl 1000 - 1440
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Se särskild upprops- och voteringslista

Övriga deltagande

Lena Jatko, kommunchef
Agneta Suikki, ekonomichef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunförvaltningen 2012-10-26
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Inga-Lill Ängsund

Ordförande

..................................................................................
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Ärenden

Justerandes sign

§ 58

Mötets öppnande, upprop, kungörelse och dagordning

§ 59

Valärende

§ 60

Valärende

§ 61

Valärende

§ 62

Fastställande av skattesats 2013

§ 63

Delårsuppföljning per 2012-08-31

§ 64

Budget 2013, verksamhetsplan 2014 – 2015 och
investeringsbudget

§ 65

Riktlinjer för investeringar – Lapplands Kommunalförbund

§ 66

Tilläggsäskande från skidgymnasiet Gällivare – Lapplands
Kommunalförbund

§ 67

Revidering av förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund

§ 68

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg

§ 69

Revidering av reglemente för Plan- och miljönämnden

§ 70

Bildande av Region Norrbotten

§ 71

Motion – Bildande av nytt fastighetsbolag

§ 72

Redovisning av inlämnade motioner

§ 73

Interpellationer och enkla frågor

§ 74

Anmälan av motioner

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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2012-10-22

§ 58
Mötets öppnande, upprop, kungörelse och dagordning
Mötet öppnas, upprop genomförs och kungörelsen godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-10-22

§ 59

Dnr KS 2010.467

102

Valärende
Daniel Snell har avsagt sig alla förtroendeuppdrag inom Pajala kommun med
omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i kultur- och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige har 2012-06-18, § 39, bordlagt ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Ingvar Kauppi som ersättare i kultur- och
utbildningsnämnden.
_____
Beslutsexpediering
Ingvar Kauppi
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign
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§ 60

Dnr KS 2010.467

102

Valärende
Christoffer Rova har avsagt sig alla förtreondeuppdrag inom Pajala kommun
med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i Kultur- och utbildningsnämnden.
Valnämnden, Gymnasienämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Roger Tuomas som ersättare i Kultur- och
utbildningsnämnden, Valnämnden och Gymnasienämnden.
_____
Beslutsexpediering
Roger Tuomas
Kultur- och utbildningsnämnden
Valnämnden
Gymnasienämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr KS 2012.372

110

Valärende
Britt-Inger Johansson har avsagt sig uppdraget som Överförmyndare fr o m
2012-11-01.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bengt Hageback till ordinarie Överförmyndare
och till ersättare utses Göran Mörtlund.
_____
Beslutsexpediering
Bengt Hageback
Göran Mörtlund

Justerandes sign
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2012-10-22

§ 62

Dnr KS 2012.186

141

Fastställande av skattesats 2013
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesats inför varje år.
Skattesatsen för 2012 är 22.48 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-01, § 69.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2013 är oförändrad och
fastställs till 22.48 kronor samt skatteväxling med landstinget i samband med
övertagandet av hemsjukvården.
_____
Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr KS 2011.157

041

Delårsuppföljning per 2012-08-31
Delårsuppföljningen per sista augusti visar att kommunen prognostiserar ett
resultat på + 1,0 mkr. Eftersom det i resultatet finns extraordinära intäkter på
7,3 mkr är resultatet egentligen ett underskott på 6,3 mkr. Tidigare år har
kommunen reserverat 4,2 mkr så det justerade resultatet är -2,1 mkr. Detta
måste åtgärdas senast i budgeten för 2015.
Kommunstyrelsen förväntas gå med ett överskott på 0,3 mkr. Tekniska
enheten som haft stora underskott de senaste åren har en prognos på - 1,6
mkr. Socialnämnden har ett underskott på -5,8 mkr enligt prognosen.
Underskottet beror framför allt på en ökad ärendemängd inom individ- och
myndighet samt timanställda och ob-kostnader inom äldreomsorgen.
Ärendemängden har medfört att ett boende har öppnats 2011 som kommer
att avvecklas under 2012. Inom äldreomsorgen har det medfört att
kostnaderna inom både hemtjänst och boende ökat samtidigt som viss
utbetalning till landstinget för medicinskt färdigbehandlade har gjorts då det
inte funnits plats för dem på boendena.
Kultur- och utbildningsnämnden planerade att minska sitt underskott något i
och med att en friskola lagts ner under våren men har haft kostnadsökningar
som gjort att det prognostiserade resultatet blir -2,6 mkr.
Pensionerna förväntas bli högre under 2012 och medföra ett underskott på
närmare 2,0 mkr.
Skatter och statsbidrag kommer att gå med överskott liksom finansnettot.
AFA kommer att återbetala 7,3 mkr som avser utbetalningar kommunen gjort
under 2007 och 2008. Dessa får dock inte räknas in i det justerade resultat
kommunen ska göra enligt kommunallagen.
Beslutsunderlag
Delårsuppföljning per 2012-08-31.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-01, § 70.
Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2012.
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2012-10-22

§ 63 forts.
Beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att fyra av fullmäktige faställda finansiella
mål är uppnådda samt 2 av 3 verksamhetsmål. Målet att centrala
lönerevisionen inte ska överstiga budgeterade medel har ej uppnåtts då
läraravtalet blev 4,2% mot budgeterade 2,6 %.
Prognosen för Värmeverket AB visar på en budget i balans. År 2011 gick
Pajala kommun in med ett villkorat aktieägartillskott på 3,0 mkr. Kommunen
har satt in särskilda resurser för att arbeta med bolagets ekonomi från
augusti 2011 fram till nu.
Pajalabostäder AB visar på ett överskott med 800 tkr.
Kommunstyrelsen har korrigerat delårsuppföljning 2012-08-31 med
återbetalningen av AFA medel, vilket leder till att prognosen visar på ett
positivt resultat vid årets slut. Kommunfullmäktige anser därmed att
revisorernas kritik mot uppföljningen är besvarad.
Kommunfullmäktige beslutar lägga delårsuppföljning 2012-08-31 med
godkännande till handlingarna.
_____
Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 64

Dnr KS 2012.186

041

Budget 2013, verksamhetsplan 2014 – 2015 och
investeringsbudget
Budgeten 2013 bygger på Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar av
skatter och bidrag justerat med kommunens befolkningsantaganden. För
2013 beräknas befolkningen uppgå till 6 300 personer, d v s en ökning med
15 personer jämfört med 2012-01-01. En budgetdag ägde rum i mars då
samtliga nämnder samt verksamheter inom kommunstyrelsen och plan- och
miljönämnden informerade om framtiden.
Löneökningarna budgeteras till 9,2 mkr. Av dessa går 2,1 mkr till
helårseffekten av 2012-års löner, 6,4 mkr för 2013:s löneökning (ca 2,6 %)
och ca 0,6 mkr för att kompensera jour, ob-tid mm. I och med att 2012 års
avtal ännu inte är klara finns en osäkerhet om detta kommer att räcka då
2012 års helårseffekt kan ta mer än 2,1 mkr. Pensionerna har en kraftig
ökning för närvarande och budgeten ökas med 2 mkr inför 2013 jämfört med
2012. Under 2012 har kommunen budgeterat med en finansiell intäkt på ca 4
mkr beroende på att fondförvaltare kommer att upphandlas. Detta är en
engångsintäkt som försvinner 2013 och medför att finansiella intäkter
minskar. För att klara budgetbalans budgeteras en intäkt på försäljning av
mark och fastigheter på 2,0 mkr.
Kommunstyrelsen föreslås få en oförändrad budgetram på 101 mkr. Inför
2013 finns många utmaningar inom kommunstyrelsens område. Projektering
och beredning av mark och nya områden pågår. Utvecklingen i Pajala medför
ett ökat behov av kvalificerad administrativt stöd. Inom kost- och hygien
pågår utvecklingen mot att öka andelen ekologiska livsmedel. En stor fråga
för kommunstyrelsen i framtiden är om och när ett nytt reningsverk i Pajala
måste byggas. Denna byggnation kommer att bli mycket kostsam.
Socialnämnden har det senaste året haft en ökad ärendemängd. Antalet äldre
äldre (över 85 år) ökade kraftigt vilket märkts inom äldreomsorgen. Både
hemtjänst och boenden har haft ett hårt tryck vilket märkts på bland annat
vikariekostnader och annat. Inom barn- och familj har ärendemängden ökat
drastiskt och ett hem för vård och boende öppnades 2011. Nämnden har
behov av utökad budget för att klara sin verksamhet som läget är idag.
Nämnden har även ett behov av att få investeringsmedel för att införskaffa
nya programvaror för att underlätta planeringen för verksamheterna.
Förslaget är en oförändrad budgetram på 151 mkr.
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§ 64 forts.
Plan- och miljnämnden föreslås få 6,7 mkr vilket är oförändrad budget. Inom
nämnden är planverksamheten fortsatt stor och bygglovsverksamheten ökar.
Det märks även av en ökad mängd utförda tillsyner och kontroller. Inom
räddningstjänsten är investeringsbehovet stort, maskinparken är till stora
delar gammal och behöver bytas ut.
Kultur- och utbildningsnämnden föreslås få samma budgetram som 2012, d v
s 83 mkr. Nämnden är idag den enda nämnd som har en minskande
verksamhet. Antalet barn i förskola och grundskola fortsätter ännu att
minska. En förändring kan vara på gång i och med att det föddes fler barn
2011 än åren närmast före och även 2012 verkar bli ett bra år. Nämnden har
trots stora ansträngningar inte ännu klarat av budgetneddragningen från
2010.
Investeringarna är budgeterade till 17 mkr. Dessa kommer att fördelas av
kommunstyrelsen.
För bolagen föreslås avkastningskrav.
Beslutsunderlag
Budget 2013, verksamhetsplan 2014-2015 och investeringsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-04-07, § 42.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-28, § 43.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-01, § 68.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budget 2013, verksamhetsplan 2014-2015
samt investeringsbudget 2013. Kommunfullmäktige tilldelas ram med 0,40
mkr, Revisionen 0,65 mkr, Överförmyndaren 0,34 mkr, Valnämnd 0,20 mkr,
Kommunstyrelsen 101,0 mkr, Socialnämnden 150,8 mkr, Plan- och miljönämnden 6,9 mkr, Kultur- och utbildningsnämnden 83,2 mkr. Lapplands
gymnasium, komvux, högskola 31,8 mkr. Investeringsram 17 mkr.
_____
Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr KS 2011.157

041

Riktlinjer för investeringar – Lapplands Kommunalförbund
Lapplands Kommunalförbunds direktion har vid sammanträde 2012-06-26,
§ 46, beslutat föreslå medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar att
besluta om solidarisk borgensförbindelse motsvarande Lapplands
Kommunalförbunds framtida uppskattade låneskuld för investeringar med
10 mkr.
Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbund direktions protokoll 2012-06-26, § 46.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-01, § 75.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsammans med övriga
medlemskommuner, bevilja Lapplands Kommunalförbund solidarisk
kommunal proprieborgen om 10 000 000 kronor för finansiering av
investeringar i anläggningstillgångar inom förbundet.
Beslutet innebär att den totala borgensramen såsom för egen skuld för
Lapplands Kommunalförbund i och med detta beslut uppgår till maximalt
10 000 000 kronor, inklusive kortfristig del, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
Vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret skall detta fördelas på varje
medlemskommun, i enlighet med förbundsordningens fördelning av
kostnadsansvaret för gymnasieverksamhet. För Pajala kommuns del uppgår
denna andel för år 2013 till 13,55 %.
_____
Beslutsexpediering
Lapplands Kommunalförbund
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 66

Dnr KS 2012.361

106

Tilläggsäskande från Skidgymnasiet Gällivare - Lapplands
Kommunalförbund
På grund av förändrade omständigheter och signaler från Svenska
skidförbundet äskar Lapplands Gymnasieum om tilläggsbudget för år 2013
och framåt.
Direktionen föreslår medlemskommunerna besluta;
Att godkänna tilläggsäskande gällande Lapplands Gymnasium till
skidgymnasiet i Gällivare med 420 tkr från och med budgetåret 2013.
Att tilläggsäskandet skall fördelas mellan medlemskommunerna enligt
förbundsordningens fördelning för gymnasieverksamhet.
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Pajala kommun

38,52 %
9,91 %
38,02 %
13,55 %

161 784 kr
41 622 kr
159 684 kr
56 910 kr

Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbunds direktionsprotokoll 2012-06-26, § 52.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-01, § 76.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tilläggsäskande gällande Lapplands
Gymnasium till skidgymnasiet i Gällivare med 420 tkr från och med budgetåret 2013. Tilläggsäskandet fördelas mellan medlemskommunerna enligt
förbundsordningens fördelning för gymnasieverksamhet.
_____
Beslutsexpediering
Lapplands Kommunalförbund
Ekonomienheten

Justerandes sign
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§ 67

Dnr KS 21012.361.106

Revidering av förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund
Lapplands Kommunalförbunds direktion har vid sammanträde 2012-06-26,
§ 49, beslutat föreslå medlemskommuneras fullmäktigeförsamlingar att
godkänna omformulering av;
Nuvarande formulering i förbundsordningens § 14 andel till Tillgångar och
skulder samt kostnadsfördelning:
Från år 2011 omräknas årligen denna fördelning med hänsyn till
förändringen av respektive medlemskommuns antal ungdomar i
gymnasieålder vid årets ingång
ändras till;
Denna fördelning omräknas årligen med hänsyn till förändringen av
respektive medlemskommuns antal ungdomar i gymnasieålder.
Nuvarande formulering i bilaga till förbundsordningens § 14:
Medlemskommunernas respektive bidrag till gymnasieverksamheten
baseras på kommunernas respktive budget för 2010. För kommande år från
och med 2011 omräknas medlemskommunernas andel av bidraget till
gymnasie-verksamhetens årsbudget efter kommunens antal ungdomar i
gymnasieålder.
Antalen ungdomar beräknas som ett genomsnitt för vårtermin och
hösttermin under ett kalenderår och stäms av 15 september för det aktuella
året.
ändras till;
Medlemskommunernas respektive bidrag till gymnasieverksamheten baseras
på kommunernas respektive budget för 2010. Denna fördelning omräknas
årligen med hänsyn till förändringen av respektive medlemskommuns antal
ungdomar i gymnasieålder.
Antalet ungdomar i respektive kommun avläses i kommunens innevånarregister 15 februari året innan det aktuella budgetåret. Detta
avläsningstillfälle ligger sedan till grund för all fördelning av kostnader för
gymnasieverksamhet under närmast påföljande budgetår.
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§ 67 forts.
Nuvarande formulering i förbundsordningens § 15 Kostnadstäckning:
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte
täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna i
enlighet med fördelning i 14 §. Bidrag enligt den fastställda budgeten skall
erläggas med en fjärdedel per kvartal i förskott. Inbetalningen skall vara
förbundet tillhanda senast den första vardagen i respektive januari, april,
juli och oktober månad.
Ändras till;
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet skall, i den mån de inte
täcks på annat sätt, täckas med bidrag från förbundsmedlemmarna i enlighet
med fördelning i 14 §. Bidrag enligt den fastställda budgeten skall erläggas
med en tolftedel per månad i förskott. Inbetalningen skall vara förbundet
tillhanda senast den första vardagen i respektive månad.
Beslutsunderlag
Lapplands Komunalförbunds direktionsprotokoll 2012-06-26, § 49.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-01, § 77.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna omformuleringar enligt ovan i;
- förbundsordningens § 14 andel till Tillgångar och skulder samt
kostnadsfördelning,
- i bilaga till förbundsordningens § 14, samt
- förbundsordningens § 15 Kostnadstäckning.
_____
Beslutsexpediering
Lapplands Kommunalförbund

Justerandes sign
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§ 68

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
kommunernas bidragsskyldighet till att gälla även pedagogisk omsorg.
Kommunerna blev också skyldiga att utöva tillsyn över pedagogisk omsorg
vars huvuman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Beslutsunderlag
Förslag till regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg med anställd personal.
Förslag till regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg utan anställd personal.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-06-12, § 39.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-01, § 78.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare utredning.
_____
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 69

Dnr KS2012.364

003

Revidering av reglemente för Plan- och miljönämnden
Föreligger förslag till revidering av reglemente för Plan- och miljönämnden.
Beslutsunderlag
Reglemente Plan- och miljönämnden.
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-08-29, § 125.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-01, § 80.
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för Plan- och miljönämnden.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljönämnden
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§ 70

Dnr KS 2012.325

106

Bildande av Region Norrbotten
Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en
regionkommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av
regionkommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrker
ansökan.
Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande i form av ett
beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns
landstings ansökan om att bilda regionkommunen Region Norrbotten.
Med regionstart 2015 och sambanden med utredningen om den statliga
regionala förvaltningen bör yttranden från kommunerna inges i början av
hösten 2012 – helst under oktober månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokoll 2012-08-27, § 61.
Kommunstyrelsens protokoll 2010-10-01, § 83.
Yrkanden
Harry Rantakyrö, S, Anita Sköld, M yrkar avslag
Stig Töyrä, KD yrkar i 1:a hand återremiss och i 2:a hand avslag
Kurt Wennberg, S yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras vid dagens möte
eller senare och finner att ärendet skall avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall och avslag och finner att
kommunfullmäktige beslutar bifalla bildande av Region Norrbotten.
Votering
Votering begärs och verkställs. Ja-röst för bifall och Nej-röst för avslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen lämnas 20 ja-röster, 10 nej-röster och 1 avstår.

§ 70 forts.
Beslut
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19(23)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-22
Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka bildande av Region Norrbotten. En
viss oro finns för att befolkningsmässigt mindre kommuner hamnar i skymundan. Att så ej sker bör beaktas i framtida policydokument.
_____
Reservation
Skriftlig reservation lämnas av Anita Sköld, M, Stig Töyrä, KD, Peter
Ericsson, KD, Eva Esberg, KD och Mikael Mäki, C.
Muntlig reservation lämnas av Jenny Eriksson
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-22

§ 71

Dnr KS 2012.71

271

Motion – Bildande av nytt fastighetsbolag
Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att Pajala kommun försöker bilda ett
nytt fastighetsbolag med ambitionen att hälften av nyproducerade lägenheter
ska vara hyresrätter och där kommunen blir 25 % ägare. Avseende
teknikaliteter får kommunstyrelsen uppdraget att på den öppna marknaden
söka intressenter samt att utforma lämpligt avtalsförslag samt storlek på
kommunens insats i bolaget.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-20
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2012-05-07, § 48
Kommunstyrelsens protokoll 2012-05-28, § 52
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-06-18, § 53
Beslut
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med de avtal som
tecknats med intressenterna Abesto AB och Centur.
_____
Beslutsexpediering
Vänsterpartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-22
§ 72
Redovisning av inlämnade motioner

Ärende

Ingiven av

Alternativ barnomsorg

KD

Datum
2009-02-27

Åtgärder
KUN

Attraktiva Pajala-möjligheternas
kommun

S

2011-10-24

PajB, Ek,chef, Fritidschef

Miljönärsprojektet

KD

2011-10-24

Teknisk chef R Blomster

Iordningställande av kallkälla

KD

2011-10-24

Teknisk chef R Blomster

Standardhöjning av väg KangosSärkimukka

NS

2011-12-12

Teknisk chef R Blomster

Standardhöjning av väg mellan
Hukanmaa och Kaunisvaara

NS

2011-12-12

Teknisk chef R Blomster

Förtätning av turer vid ÅVC i Kangos

NS

2011-12-12

Teknisk chef R Blomster

Bildande av nytt fastighetsbolag

V

2012-02-20

Kom.chef L Jatko

Behov av förskoleplatser i Muoniodalen V

2012-02-20

KUN-chef L Rönnbäck

Återtagande av Pajalabostäder i förvaltningsform inom Pajala kommun

V

2012-02-20

Kom.chef L Jatko

Avveckling av aktieinnehavet i Pajala
Utveckling AB

V

2012-02-20

KS presidium

Asfaltering av Sattajärvi skolgård

KD

2012-04-23

Teknisk chef R Blomster

Införande av kommunalt vårdnadsbidr

KD

2012-06-18

Kom.chef L Jatko

Bibliotek och uppehållsrum Sattajärvi
Skola

2012-06-18
KD

KUN-chef L Rönnbäck
Pajalabostäder AB

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning
som förtecknas i protokoll 2012-10-22, § 72.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-10-22

§ 73
Interpellationer och enkla frågor
Inga interpellationer är inlämnade.
Eva Esberg har inlämnat enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.
Varför har flytten av verksamheten från lilla skolan in i storskolan stoppats i
Junosuando? Är inte beslut till för att verkställas?
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Wennberg svarar att överflyttning pågår
men har blivit försenad med anledning av smärre ombyggnationer.
Hur långt har man kommit i anskaffandet av läsplattor till förtroendevalda?
Kommunstyrelens ordförande Kurt Wennberg svarar att läsplattor är
införskaffade till ordinarie ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott och
att första digitala utskick till mötet 2012-10-29 gjorts.
Stig Töyrä har inlämnat enkel fråga till Perarne Sanglert.
Har kommunen gjort sitt yttersta för att lösa konflikten om trottoarskyltarna
med G H Johansson.
Ordförande i Plan- och miljönämnden Perarne Sanglert besvarar frågan med
att ärendet ej hanteras av plan- och miljöenheten. De sanktionsavgifter som
tillställts G H Johansson följer gängse regler i kommunen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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2012-10-22

§ 74
Anmälan av motioner
Dnr KS 2012.371

250

Kristdemokraterna Eva Esberg, Stig Töyrä och Peter Ericsson föreslår i
motion att man tillsätter en grupp som får i uppdrag att planera/projektera
för en ny skolbyggnad i centralorten, samt att man ser över vilka
samordningsmöjligheter/vinster som finns att göra med andra nödvändiga
samhällstjänster.
Dnr KS 2012.380

311

Socialdemokraterna Anne Niska föreslår i motion att strandpromenaden i
Pajala breddas och förlängs. För att stråket även ska kunna användas
vintertid bör den plogas och belysning sättas upp.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar inlämnade motioner till kommunstyrelsen
för beredning.
_____
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

