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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2015-05-25, kl 0900 - 1700

Beslutande

Harry Rantakyrö, S
Jan Larsson, S
Laila Mäki, S
Britta Tervaniemi, V
Leif Gramner, KD
Anita Wienz, NS
Roger Tuomas, M, §§ 68-75
Hans-Erik Fors, V
Maja Mella, FP, §§ 69 - 87

Övriga deltagande

Agneta Suikki, tf kommunchef
Roland Karlsson, S
Maja Mella, FP
Maj-Lis Ejderlöf, socialchef, § 79
Marja Suikki, Trafikverket, §68
Malin Fahller, Trafikverket, § 68
M Pekkari, VD Pajalabostäder, § 75

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Kommunförvaltningen 2015-06-04
Sekreterare

..................................................................................
Inga-Lill Ängsund

Ordförande

..................................................................................
Harry Rantakyrö

Justerare

...........................................................
Britta Tervaniemi

Paragrafer

68 - 87

........................................................
Leif Gramner

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-05-25

Datum för anslags
uppsättande

2015-06-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

............................................................
Inga-Lill Ängsund
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

Ärenden

Justerandes sign

§ 68

Information från Trafikverket

§ 69

Rekrytering av kommunchef

§ 70

Kommunens framtid – förhandlingar med IP-Only

§ 71

Finansieringsram för leasingbilar

§ 72

Delårsuppföljning 2015-04-30

§ 73

Tilläggsbudget 2015

§ 74

Revidering av investeringsbudget 2015

§ 75

Strukturella förändringar inom Pajala kommun

§ 76

Budgetdirektiv 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019

§ 77

Preliminär budget 2016 och treårsplan 2016 – 2018 för Lapplands
Kommunalförbund

§ 78

Utredning avseende strukturella förändringar inom socialtjänsten

§ 79

Förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och
sjukvården i ordinärt boende

§ 80

Renhållningstaxa

§ 81

Revidering av renhållningsordning

§ 82

Riktlinjer för vägbelysning

§ 83

Arbetsordning för kommunfullmäktige

§ 84

Kommunstyrelsens Mål 2015 – 2019

§ 85

Meddelanden

§ 86

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2015-04-14 – 2015-05-18

§ 87

Chefsrapport
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 68
Information från Trafikverket
Marja Suikki och Malin Fahller från Trafikverket informerar utifrån
åtgärdsvalsstudie av Pajala Centrum, Tornedalsvägen-Kirunavägen.
Huvudsakliga syftet är att förbättra trafiksituationen genom ökad
trafiksäkerhet, ökad attraktivitet för centrum och mer tilltalande utformning
för gatumiljön.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 69

Dnr KS 2015.153

023

Rekrytering av kommunchef
Kommunstyrelsen har att utse rekryteringsgrupp för tillsättning av
kommunchef.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse ordinarie ledamöter i arbetsutskottet och t f
kommunchef till rekryteringsgrupp för tillsättning av kommunchef.
Arbetstagarorganisationerna ingår i rekryteringsgruppen i sedvanlig ordning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 70

Dnr KS 2015.154

005

Kommunens framtid – förhandlingar med IP-Only
IP-Only erbjuder via IT Norrbotten att bli en samverkanspartner för 10
kommuner i Norrbotten. Erbjudandet gäller drift av stadsnäten samt
fiberutbyggnad och är ett 25-årigt OPS avtal (offentlig privat
samverkansavtal). För Pajala kommuns del innebär erbjudandet att IP Only
bygger fiber till 70% av återstående landsbygd till en anslutningsavgift av
21 900 – 24 200 kronor per hushåll under förutsättning;
att 80% av fastigheterna i byn tackar ja
att kommunen erhåller statliga bidrag för etableringen
att kommunen hyr sina egna anslutningar av IP only till en styckekostnad av
1500 kr/mån för 100 Mbps
att IP Only får ta över kommunens alla svartfiber avtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte medverka i erbjudandet från IP-Only
avseende att stärka respektive kommuns stadsnät samt utbyggnadsmålet av
bredband i Norrbotten.
_____
Protokoll skickas till
IT-Norrbotten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 71

Dnr KS 2015.155

057

Finansieringsram för leasingbilar
Kommunen har avropat leasingbilar via SKL-kommentus Inköpscentral
(SKI). Även finansieringen av leasingbilar är avropade genom SKI via deras
så kallade Vagnparksfinansiering.
Den initiala limiten var på 8 400 000 kr som byggd på en uppskattning av
kostnaderna för leasingbilar. Avtalet per bil är något dyrare än föregående
avtal samtidigt som antalet bilar har ökat.
Vi har hittills avropat 43 fordon av 58, 15 fordon återstår. För dessa fordon
behövs ytterligare 2 700 000 kr exklusive moms.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar höja limiten avseende vagnparksfinansiering till
11 100 000 kronor för att säkerställa att samtliga fordon kan finansieras inom
avtalet. Leasingbilars
Protokoll skickas till
Ekonomienheten, inköpssamordaren
Handelsbanken, Niklas Ylipää

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 72

Dnr KS 2014.148

041

Delårsuppföljning 2015-04-30

Prognosen efter 4 månader tyder på ett resultat på -0,3 mkr. Om AFAmedel räknas in blir resultatet ca 3,7 mkr. Kommunstyrelsen beräknar
ett underskott på 1,1 mkr, socialnämnden -7,5 mkr, plan- och
miljönämnden -0,1 mkr och kultur- och utbildningsnämnden -3,9 mkr.
Det som går bättre än budget är bland annat pensioner samt finansiella
kostnader och intäkter. Utöver detta kommer ca 4 mkr i AFA-medel till
kommunen.
Beslutsunderlag
Delårsuppföljning 2015-04-30.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsuppföljning
2015-04-30.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25
§ 73

Dnr KS 2014.148

041

Tilläggsbudget 2015

Utifrån de prognoser som gjorts under 2015 föreslås en revidering av
budgetramarna för 2015 enligt nedan
Kommunstyrelsen +1,1 mkr
Socialnämnden +6,5 mkr
Kultur- och utbildningsnämnden +3,5 mkr
Överförmyndaren +0,3 mkr
Beslutsunderlag
Ramar 2015
Förslag till beslut på sammanträdet
Gramner, KD, föreslår en tilläggsbudget med 1,5 mkr till
socialnämnden för år 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
tilläggsbudgetera 2015 till kommunstyrelsen med +1,1 mkr,
socialnämnden + 6,5 mkr, kultur- och utbildningsnämnden + 3,5 mkr
och Överförmyndaren +0,3 mkr.
Restriktivitet skall råda för att få en budget i balans.
_____
Reservation
Gramner, KD, lämnar reservation till förmån för eget förslag.
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Kommunchef
Kultur- och utbildningschef
Socialchef
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 74

Dnr KS 2014.148

041

Revidering av investeringsbudget 2015

Med anledning av kommunens dåliga likviditet föreslås
investeringsbudget 2015 revideras något. De förändringar som föreslås
är indragning av medel till inventarier för kommunstyrelsen 200 tkr,
kultur- och utbildningsnämnden 200 tkr. Agressouppgradering skjuts
till 2016, -200 tkr för 2015. Potten för fastigheter minskas med 1 500
tkr. Inom socialnämnden minskas investeringsanslaget med 500 tkr.
Beslutsunderlag
Reviderad investeringsbudget 2015.
Förslag till beslut på sammanträdet
Gramner, KD, föreslår att ombyggnation av Kunskapssmedjan till
HVB-hem för ensamkommande barn flyttas till år 2016.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta investeringsbudget 2015.
Information om IT-investeringar läggs till handlingarna.
_____
Reservation
Gramner, KD, lämnar reservation till förmån för eget förslag.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 75

Dnr KS 2014.148

041

Strukturella förändringar inom Pajala kommun
En beskrivning finns framtagen av nuläget för Pajala kommuns samtliga
verksamheter tillsammans med förslag på möjliga strukturförändringar för
att nå en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsens verksamhetsområde har att mer konkretisera åtgärder
som skall vidtas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-03-30, § 20.
Effektiviseringsförslag från verksamheterna inom kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens protokoll 2015-04-20, § 37
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-04-20, 37
Investeringsbehov för IT
Ensamkommande barn – resurser och värdefulla medborgare i Pajala
kommun
Mellankommunal samverkan
Åtgärder vägbelysning
Badhus i Pajala kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Pajalabostäder AB att göra en
förstudie om nybyggnation av badhus i Pajala.
_____
Protokoll skickas till
Pajalabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 76

Dnr KS 2015.121

041

Budgetdirektiv 2016 med verksamhetsplan 2017 - 2019
Budgetberedning har ägt rum 7 april. De ekonomiska förutsättningarna
Sveriges kommuner och landsting (SKL) ser att skatteunderlaget har en god
tillväxt. SKL beräknar att arbetskraftskostnaderna ökar med 2,7 % och att
övrig förbrukning ökar med 1,5 %. Förutom tillväxten påverkas kommunens
intäktssida även av befolkningens sammansättning och storlek. Under första
kvartalet 2015 har Pajala kommun minskat med 23 personer preliminärt och
i budgetförutsättningarna utgås från en minskning med 100 personer fram
till 1 november 2015. Skattesatsen beräknas vara oförändrad, 23,50 kr.
Underskotten från verksamheterna beräknas till 10,5 mkr, löneökning är
budgeterad med 2,8 %. Med den målsättning kommunfullmäktige antog i
december innebär det att en kostnadsminskning måste göras på 18 mkr för
att uppnå god ekonomisk hushållning. Underskottet mot budget är ca 12 mkr
men för att uppnå dels 94 % nettokostnad samt 1 % överskott av skatter och
bidrag blir kostnadsminskningen denna.
Vad gäller personalförhållandena har personal- och löneenheten tagit fram
statistik på hur många som går i pension fram till 2022. Inom
kommunstyrelsens område är det nästan hälften som fyller 65 fram till 2022.
Inomkultur- och utbildningsnämnden och socialnämnden är det ca 30 %.
Totalt är det 214 personer som går fram till 2022. Ser man även till andra
avgångar har det under 2014 och 2013 gått runt 20 personer årligen utöver
pension. Många i Pajala kommun väljer också att gå före 65 år vilket gör att
rekryteringsbehovet troligen är större än 214 som pensionsavgångar medför.
Inom samtliga nämnder kommer det vara en utmaning att klara
rekryteringar i den närmaste framtiden.
I samband med budgetdagen den 7 april fick nämndspresidier möjlighet att
visa sina förutsättningar inför beredningen. Även vissa chefer inom
kommunstyrelsen medverkade. Det som framkom var bland annat att
socialnämnden ser en ökning av antalet äldre. Nämnden ser ökande problem
med att få personal – inom socialsekreterarkåren har man tidvis fått ta in
bemanningsföretag men även undersköterskor/vårdbiträden är
svårrekryterade. Framför allt märks bristen i kommunens byar. Ett antal nya
föreskrifter kan komma framför allt inom demensboendena men även för
äldreomsorgen som helhet. Kultur- och utbildningsnämnden arbetar med att
verkställa beslutet att flytta 6-9 i Tärendö och Junosuando till främst Pajala
centralskola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 76 forts.

Dnr KS 2015.121

041

Man ser flera positiva konsekvenser av beslutet bland annat pedagogiskt. En
förhoppning om att kunna göra satsningar inom t ex ITK.
Plan- och miljönämnden påbörjar redan 2015 en anpassning av
organisationen med anledning av att deras projekt upphör. En samverkan
med närliggande kommuner har påbörjats med främst planhandläggningen i
ett första fokus. Inom räddningstjänsten har en anpassning till förhållandet
utan gruvverksamhet i Kaunisvaara påbörjats genom att man minskar
bemanningen på deltidsbrandkåren med en person. Inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde är bland annat administrationen i en generationsväxling
vilket även gäller VA-verksamheten. Kraven från verksamheterna på de
administrativa enheterna ökar. Inom kost- och hygienenheten undersöker
man möjligheter till kallmatsproduktion för att minska kostnaderna.
Tekniska enheten som idag har projektanställd ser behov även i framtiden av
utredningsresurser. IT har påbörjat arbetet med att effektivisera och
automatisera IT-verksamheten i kommunen även om det kommer kosta i en
början. Kommunens fastighetsförvaltning ser utmaning i att anpassa
lokalbeståndet till en krympande verksamhet, att bibehålla och öka det
ekonomiska värdet på befintliga fastigheter. En fråga för
fastighetsförvaltningen är även badhusen, äldreboendena samt skolor som
följer beslut i övrig verksamhet.
De två helägda kommunala bolagen presenterade sig på budgetdagen och för
Pajalabostäder AB:s del märks att de större lägenheterna i det nya beståndet
blir svårare att hyra ut. 7 april stod över 2 000 personer i kö, sju lägenheter
var tomma på Doktorsronden (Tallbacken) samt Kirunavägen 54 (Rovas
hus). Fortfarande i april 2015 var det ändå stort intresse för bostäder i det
äldre beståndet. Två närliggande problem för bolaget är Datapörtet, vad göra
med den samt Fiskalsrundan där man inväntar nytt kontraktsförslag som får
tas av kommunen för politiskt beslut. Pajala Värmeverk AB har budgeterat
vinst för 2015 och kommer göra en investering i rökgaskondensator vilket gör
att effekten ökar och bränslekostnaderna minskar. De orosmoln som finns för
bolaget är att man är beroende av väder och vind samt att många
anläggningar är gamla vilket kan ge oväntat stora underhållskostnader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25
§ 76forts.

Dnr KS 2015.121

041

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om att begära in till
augusti konsekvensbeskrivningar av neddragning av budgetramar
2016 enligt nedan. Den tilläggsbudget för 2015 räknas in i ramarna
innan besparingskonsekvenser dras ifrån.
Kommunstyrelsen - generellt
-Badhus, stänga två
-Minskning PUAB
-Föreningsbidrag

-5,0 mkr
-1,0 mkr
-0,5 mkr
-0,5 mkr (ska ev delas med KUN)

Summa kommunstyrelsen

-7,0 mkr

Socialnämnd

-6,0 mkr

Kultur- och utbildningsnämnd

-6,0 mkr

Plan- och miljönämnd

-0,5 mkr

Överförmyndare

0,3 mkr

Beslutsunderlag

Budget 2016
Till budget 2016 – ks-aus förslag
Ramar 2016 med neddragning inkl tb 2015.
Förslag till beslut på sammanträdet
S och V föreslår att förändra förslagen som kommunstyrelsens
arbetsutskott antog att kommunstyrelsen ska inkomma med
konsekvensbeskrivningar på 5,o mkr, socialnämnden och kultur- och
utbildningsnämnden 4,0 mkr vardera. Dessa nämnder får behålla den
tilläggsbudget som föreslås utdelas 2015 men tilläggsbudgeten
avvecklas under en tre-årsperiod.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta budgetdirektiv 2016
med verksamhetsplan 2017 – 2019 enligt kommunstyrelsens förslag
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 77

Dnr KS 2015.156 041

Preliminär budget 2016 och treårsplan 2016 – 2018 för Lapplands
Kommunalförbund
Lapplands Kommunalförbunds direktion har 2015-04-29, § 34, beslutat att
ställa preliminär budget 2016 och treårsplan 2016 – 2018 till medlemskommunerna för erforderliga beslut.
Beslutsunderlag
LKF:s direktion sammanträdesprotokoll 2015-04-29.
Bilaga 1 – 4.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna preliminär budget
2016 och treårsplan 2016 – 2018 för Lapplands Kommunalförbund.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 78

Dnr KS 2014.121

730

Utredning avseende strukturella förändringar inom socialtjänsten
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2014-05-05, § 11, uppdragit till
socialnämnden att tillsammans med pajalabostäder AB komplettera
utredningen om en utbyggnad av Ängsbacken för att få ett samlat
äldreboende med kostnadsberäkningar för 30 alternativt 50 platser.
En arbetsgrupp är tillsatt där arbetstagarorganisationerna medverkar för att
se över omstrukturering av boenden på Älvbacka samt framtagande av
tidsplan för genomförande.
Beslutsunderlag
Utredning avseende framtidens äldreomsorg med inriktning mot behovet av
äldreboenden i Pajala kommun utifrån ett 20 årigt perspektiv 2013 – 2033.
Socialnämndens protokoll 2014-05-14, § 29.
Tjänsteskrivelse 2014-08-14, planarkitekt A Brännvall.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-04, § 40.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Pajalabostäder AB att göra en
förstudie avseende nytt äldreboende i Pajala.
_____
Protokoll skickas till
Pajalabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 79

Dnr KS 2015.157

776

Förändrade avgifter inom den kommunaliserade hälso- och
sjukvården i ordinärt boende
Inför kommunaliseringen av hälso- och sjukvården i ordinärt boende
beslutade samtliga kommuner i länet att följa landstingets patientavgifter för
hembesök, sjukvårdande behandling och hjälpmedel. Dessa avgifter har gällt
under 2013 och fortfarande under 2014.
Landstinget har nu genomfört en översyn av patientavgifterna inom hälsooch sjukvården. Beslut i landstinget fattas senast under december månad.
Nya avgifter ska gälla från 1 maj 2015.
Beslutsunderlag
Förändrade avgifter inom den kommunaliserade hemsjukvården.
Socialnämndens protokoll 2015-05-06, § 33.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förändrade avgifter
inom den kommunaliserade hälso- och sjukvården i ordinärt boende fr o m
2015-07-01.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 80

Dnr KS 2014.203

406

Renhållningstaxa
Kommunfullmäktige har antagit renhållningstaxa, 2014-15-15, § 45 vilken
behöver kompletteras med taxa för slamtömning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till Renhållningstaxa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta bilaga 7, taxa
slamtömning, som komplettering till renhållningstaxan.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 81

Dnr KS 2015.158

452

Revidering av renhållningsordning
Kommunfullmäktige har 2014-12-15, § 54 antagit Föreskrifter om
avfallshantering och renhållning vilken behöver revideras med tillägg och
mindre förändringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Renhållningsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad
renhållningsordning med ändringar i § 27 samt att byarna Kaarnevaara,
Pissiniemi, Juotivaara, Nuoksujärvi, Jierijärvi, Kompeluslehto,
Kompelusvaara, Nytorp, Selkäjärvi, Pempelijärvi, Lahnajärvi och Paharova
läggs till i bilaga 2 som B-område i renhållningsordningen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 82

Dnr KS 2015.40

317

Riktlinjer för vägbelysning
Gällande riktlinjer är antagna av kommunfullmäktige 1999-02-22, § 15 och
behöver ses över.
Tekniska avdelningen har under åren 2012 -2014 genomfört förnyelse enligt
fullmäktiges beslut om riktlinjer vägbelysning från 1999 samt enligt Tekniska
utskottet anvisningar. Av tidigare totalt 3600 st belysningspunkter i
kommunal drift har 500 st överlåtits till trafikverket. Cirka 500 st har tagits
bort. Av resterade har 1100 st fått ny LED armatur samt 300 st metallhalogen. Idag återstår 1100 st kvicksilver armaturer att byta. Även en hel del
åtgärder på stolpar och el-ledningar måste också genomföras i samarbete
med nätägaren innan vi har en modern, säker och kostnadseffektiv
vägbelysning.
När åtgärderna är genomförda blir kommunens driftkostnad inklusive kapital
ca: 1,3 mkr lägre än 2011.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering riktlinjer för vägbelysningar inom kommunen. Se
bifogat.
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-16, § 23.
Tekniska utskottets protokoll 2015-04-23, § 12
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta riktlinjer för
vägbelysning med tillägg” Vid åtgärder av större omfattning på vägbelysningsbeståndet, såsom nedmontering av flertalet armaturer inom ett
samhälle, skall boenden före åtgärder ges möjlighet att lämna yttrande till
förändringen vid av kommunen anordnade informations/samrådsmöten.
Förtroendevalda i tekniskt utskott håller i samråden.
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 83

Dnr KS 2015.128

003

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Arbetsordning för kommunfullmäktige har varit föremål för revidering.
Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-04, § 41
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderad arbetsordning
för kommunfullmäktige.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att fr o m nästa
mandatperiod 2018 ändra antalet ledamöter i kommunfullmäktige till 21
ledamöter.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25
§ 84

Dnr KS 2015.159

003

Kommunstyrelsens Mål 2015 – 2019

Perspektiv

Aktivitet

Samhälle
Pajala kommun ska erbjuda hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att
människor vill bo och verka här
Tillgång till livslångt lärande med tidsenlig tekFortsätta att bygga ut bredband, statsnätet
nik
Tillgång till trygg vård
och omsorg
Tryggad bostadsförsörjning utifrån olika gruppers behov
Förutsättningar för tillväxt och sysselsättning
och ett mångsidigt näringsliv
Meningsfull och aktiv
kultur och fritid speciellt
för ungdomar
Ett starkt miljö- och klimatarbete

Pensionärsservice startar 2015

Strukturera om inom kommunens äldreboende

Fortsatt arbete med näringslivs utveckling

Stödja ungdomar i deras ideér inom kultur- och fritids
aktiviteter
Minska energiförbrukningen tex byta ut
kvicksilverlampor till ledlampor

En uthållig infrastruktur
Utveckla verksamheten inom flyget, mer charter
En ökad tillgänglighet
Fortsatt arbete med anpassning för funktionshindrade

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

Perspektiv

2015-05-25

Aktivitet

Kund och brukare
Pajala kommuns invånare ska få tjänster av god kvalitet, ett gott bemötande och
känna delaktighet
Inhämta och
förstå medborgarnas
Förlägga minst ett nämndsmöte utanför Pajala tätort. Tillvarata
behov
nyanländas behov och resurser.
Ge möjlighet
till inflytande
för medborgare
Brukare /
kunder upplever att
tjänsterna
håller hög
kvalitet

Motions initiativ till KF fortsätter. Fortsätta arbetet med
minoritetsspråk i kommunen.

Uppmana nämnderna att genomföra brukar – och
kundundersökningar

Kommunal service
Pajala kommuns service ska vara uppskattad och effektiv med ett kontinuerligt
förbättringsarbete
En god
omvärldsbevakSamverka med andra kommuner som tex LKF inom nya
ning
områden.
Effektiva
processer

Ett
kontinuerligt
förbättringsarbete

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

Perspektiv

2015-05-25

Aktivitet

Medarbetare
Pajala kommun är en attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden
Ett gott ledarskap
Chefsutbildning bör genomföras årligen.
där varje chef är
tydlig arbetsgivarföreträdare
Hög
Medarbetar enkät genomföra regelbundet.
arbetstillfredställelse

Ett meningsfullt och
utvecklande
arbetsinnehåll
Alla erbjuds
heltidsjobb
Rätt kompetens och
möjligheter till
kompetensutveckling

Medarbetarsamtal erbjuds årligen.

Verka för heltid, använda verktyget TC vid
vikarieanskaffning.
Rekryteringar genomförs noggrant.
Jämlikhetsplan som är aktuell, följs.

Ekonomi
Pajala kommuns ekonomi ska vara uthållig och i balans
Intäkterna
Åtgärder genomförs för att få kommunens budget i balans.
överstiger
kostnaderna i
budget och resultat
med minst 1 %
Att verksamhetens
Uppföljning ska ske månatligen.
nettokostnad är
maximalt 94 %
Löneökningar ska
Löneglidning bör undvikas.
hållas inom
budgetram

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-05-25
§ 84 forts.
Beslut
Kommunstyrelsen antar Mål för år 2015 – 2019.
_____
Protokoll skickas till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Plan- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 85
Meddelanden
IUC Norrbotten ABs Slutredovisning för projekt ”TräIn 2.5”.
Dnr KS 2013.266 109.
Ansökan om hemsändningsbidrag till Länsstyrelsen. Dnr KS 2015.132 141.
Inspektionen för vård och omsorgs beslut från tillsyn av HVB barn och unga
vid HVB Tre Sågar i Pajala. Dnr KS 2015.139 751.
Beslut
Informationen läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 86
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2015-04-14 – 2015-05-18
- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunchef
- Handläggare lotteritillstånd
- Teknisk handläggare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-04, § 37-43.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2015-05-25, § 86.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

2015-05-25

§ 87
Chefsrapport
Översyn av organisatorisk tillhörighet för Kost- och Hygien
Upphandling av kollektivtrafik sommartid Korpilombolo-Pajala.
Utbildning i Löneprocess för chefer och arbetstagarorganisationer.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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