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2018-06-11
§ 34

Dnr KS 2016.267

040

Plan- och miljönämndens budget 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 450 ooo kronor från
Kommunstyrelsen till Plan- och miljönämnden för år 2018.
Ärendet
Inför 2018 har räddningstjänstens budget minskats med 200 000 kr.
Räddningstjänsten ekonomi var redan innan anpassningsåtgärden
ansträngd. Besparingen som nu ålagts räddningstjänsten kommer att
medföra konsekvenser för räddningstjänsten. Efter anpassningen visar
budgeten på ett resultat -449 000. Beredningen för plan- och
miljönämnden föreslår att plan- och miljönämnden 2018-04-04 fattar
beslut om att äska medel till en utökad budgetram från
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för räddningstjänsten för 2018.
Om detta inte är möjligt föreslås att nämnden och räddningstjänsten ges
mandat att gå med underskott motsvarande 449 tkr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anna Kumpula Kostet (V) yrkade bifall till en ramjustering på 450 ooo
kronor från Kommunstyrelsen till Plan- och Miljönämnden. Finansiering
sker via omfördelning från kommunstyrelsen till plan- och miljönämnden
för år 2018.
Hieta (S), Sköld (M), Johdet (S), Gramner (KD) och Weinz (NS) yrkade
bifall till Kumpula Kostets (V) förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 22.
Plan- och miljönämndens protokoll 2018-04-04, § 29.
_____
Protokoll skickas till
Plan- och miljönämnden
Kommunstyrelsen
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§ 35

Dnr KS 2016.73

041

Budget 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta budgetdirektiven 2019 och anta förslaget
till strategisk plan.
Ärendet
Kommunstyrelsens budgetberedningen har genom en process arbetat fram
ett huvudförslag till drifts- och investeringsbudget.
Budget 2019 utgår från ett antal budgetförutsättningar. Budgeten bygger på
intäktsprognoser från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) med
justeringar för befolknings-utvecklingen – 60 personer (2019) och förväntas
sedan vara oförändrad år 2020 och 2021.
De förändringar gentemot 2018 års driftsbudget som budgetberedningen
föreslagit är bland annat följande:
- Gymnasieskolan -1,3 mkr samt ca -2 mkr för elevtalsminskningar
- Grundskolan +3,1 mkr
- Kost och hygien + 0,6 mkr
- Äldreomsorg – 0,5 mkr
- Hälso och sjukvård – 0,2 mkr
- Placeringar Individ- och familjeomsorg -2 mkr
- Stödfunktioner Socialtjänst – 0,5 mkr
Investeringsbudgeten baseras på en målnivå på ca 20 mkr, varav långsiktiga
investeringsramar fastställs för investeringstunga verksamheter.
Enligt den nya målstyrningsmodellen ska budgeten och den strategiska
planen samspela. Den strategiska planen som föreslås gälla för 2019 är den
första strategiska planen för kommunen. Målen och indikatorerna kommer
att utvärderas och vid behov förändras över tid.
Förslag till beslut under sammanträdet
Larsson (S), Kumpula Kostet (V), Sköld (M), Weinz (NS) och Törmä
Lindmark (-) yrkar bifall till budgetdirektiven 2019 och yrkar bifall till
förslaget att anta strategisk plan.
Gramner (KD) yrkar bifall till förslaget till strategisk plan och
budgetdirektiven 2019 med tillägg att flytta ytterligare 2 mkr från
äldreomsorgen till grundskolan.
Beslutsgången
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Larsson (S), Kumpula Kostet (V), Sköld
(M), Weinz (NS) och Törmä Lindmark (-) förslag att bifalla budgetdirektiven
2019 och bifalla förslag om att anta strategisk plan.
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§ 35 forts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 47.
Budget 2019, 2018-06-01.
Utkast: Strategiskplan, 2018-06-01.
_____
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§ 36

Dnr KS 2018.78

460

Upprop – Kärnkraften i Pyhäjoki
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna skrivelsen obesvarad.
Ärendet
Upprop gällande ställningstagande kring kärnkraften i Pyhäjoki i Finland. De
kommuner i Norrbotten som tidigare beslutat ta avstånd från kärnkraft i
Bottenviken är bland andra Kalix, Piteå, Överkalix, Övertorneå och Boden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 62.
Tjänsteskrivelse.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 20.
Kommunstyrelsens protokoll 2018-04-09, § 35.
Brev till alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands
län, 2017-03-27.
Brev till alla kommuner i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands
län, 2016-09-12.
_____
Protokoll skickas till
Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken
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§ 37

Dnr KS 2018.157

106

Förvaltningsplan för världsarvet Struves meridianbåge
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Förvaltningsplan för världsarvet Struves
meridianbåge.
Ärendet
Sedan 2005 är Struves meridianbåge med på Unescos lista över världsarv.
Förvaltningsrådet för den svenska delen av världsarvet Struves meridianbåge
tagit fram ett förslag till förvaltningsplan.
Struves meridianbåge är ett gränsöverskridande världsarv. Det går igenom 10
länder och fyra mätpunkter finns i Sverige varav en är mätpunkten på
Jupukka. Syftet med förvaltningsplanen är att det ska vara en gemensam
utgångspunkt för förvaltningsrådet, fastställa målsättningar för skötsel,
säkerställande och kunskapsförmedling, roll- och ansvarsfördelning samt
vilka åtgärder som ska prioriteras under planperioden.
Kommunernas ansvar enligt planen är att den fastställda basnivån uppfylls
och vidmakthålls samt för tillsyn av respektive världsarvspunkt.
Kommunerna ansvarar även för information och kunskap till invånarna om
världsarv i allmänhet och Struves meridianbåge i synnerhet. Kommunerna
ska bevaka världsarvets värden i de prövningar, samråd, remisser etc som
sker i kommunens ordinarie plan- och utvecklingsarbete.
Pajala kommun kommer få i uppdrag att bland annat tillse att en skötselplan
för området tas fram i samråd med Länsstyrelsen då Jupukka är ett
naturreservat idag. Kommunen ska även se till att mätlinjerna är illustrerade
på platsen. För att nå mål om kunskapsförmedling ska information om
världsarvet vara en integrerad del i skolornas undervisning och information
om det ska finnas lättillgängligt digitalt på kommunens webbplats.
Ekonomiska konsekvenser: Idag finns resurser för skötsel av området inom
tekniska avdelningens mark- och parkförvaltning. Vad gäller illustrering av
mätlinjer på platsen föreslås det tas ur kommunledningens oförutsedda
kostnader alternativt medfinansiering projekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 49.
Struves meridianbåge – ett gränsöverskridande världsarv med vetenskapliga
och teknikhistoriska värden.
Förvaltningsplan för den svenska delen 2018-2023.
Förvaltningsrådet för den svenska delen av världsarvet Struves meridianbåge.
_____
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§ 38

Dnr KS 2014.276

102

Valärende – Överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Karin Svarvare (S) till ersättare till
överförmyndare.
Ärendet
Från och med 2018-04-01 avsade Owe Pekkari (S) sig sitt uppdrag som
ersättare för överförmyndare. Kommunfullmäktige har att utse ersättare för
överförmyndare.
Alla kommuner i Sverige ska utse en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Pajala kommun omfattas sedermera av skyldigheten att utse överförmyndare enligt 19 kap 1-2 §§ Föräldrabalk (1949:381). Beslut om överförmyndare ska meddelas Länsstyrelsen. Om överförmyndare och/ eller
ersättare för överförmyndare inte utsetts ska Länsstyrelsen meddelas med
information om varför tillsättning inte skett. I händelse av att ersättare för
överförmyndare inte utses har kommunfullmäktige att bistå med en förklaring.
Förslag till beslut under sammanträdet
Larsson (S) föreslår Karin Svarvare (S) som ersättare till överförmyndare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 24.
_____
Protokoll skickas till
Karin Svarvare
Överförmyndaren
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§ 39

Dnr KS 2014.276

102

Begäran om fortsatt plats i kommunrevisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Bergströms (L) begäran att bevilja
dispens att trots avflyttning fortsätta uppdraget som förtroendevalt revisor
under revisionsåret 2018.
Förslag till beslut under sammanträdet
Larsson (S) yrkar på att Fullmäktige beslutar bifalla Bergströms (L) begäran
att bevilja dispens att trots avflyttning fortsätta uppdraget som förtroendevalt
revisor under revisionsåret 2018.
Ärendet
Förtorendevald revisor, Bergström (L), är avflyttad sedan början av år 2018
men begär att få behålla sin plats i kommunrevisionen återstoden av
revisionsåret 2018.
Beslutsunderlag
Begäran om fortsatt plats i kommunrevisionen, 2018-04-17.
_____
Protokoll skickas till
Ulla Bergström
Revisorerna
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-06-11
§ 40

Dnr KS 2017.152

253

Svar på motion – Försäljning av ”Hotell Smedjan”
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Första att-satsen i motionen ska anses besvarad.
2. Avslå den andra att-satsen med hänsyn till de två långsiktiga avtal som
finns för verksamheterna i fastigheten.
Ärendet
Moderaterna genom Rudolf Lundholm, Anita Sköld och Björn Sohlberg har i
en motion yrkat på att en utredning om konsekvenserna av en försäljning av
del av fastigheten Pajala 12:41 med hotell- och restaurang ”Hotell Smedjan”
ska genomföras samt att en försäljning ska kunna bli verklighet inom en snar
framtid.
Pajalabostäders VD har i en skrivelse inkommit med en konsekvensanalys av
en försäljning.
Utifrån konsekvensanalysen görs bedömningen att en försäljning i nuläget är
svår att genomföra. Detta dels på grund av att det finns ett hyresavtal och
därmed besittningsrätt som sträcker sig till 2029. Om fastigheten ska säljas,
gör vi en också en bedömning att det är fastigheten som helhet som bör
säljas, vilket i och med gällande avtal skulle innebära en mycket begränsad
krets av potentiella köpare. En ökad möjlighet till försäljning i framtiden
skulle kunna skapas genom att Folkets Hus kommunala finansiering sker i
form i andra former än hyresfrihet. Detta är en fråga som oavsett syfte, bör
finnas med i den översyn av föreningsbidrag som Kommunstyrelsen initierat.
Förslaget ger inga förändrade ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut under sammanträdet
Lundholm (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Kumpula Kostet (V) yrkar att den första att-satsen anses besvaras och den
andra att-satsen avslås, enligt kommunstyresens förslag.
Beslutsgången
Ordförande ställer fråga om ärendet kan avgöras i samband med dagens
sammanträde och finner att kommunfullmäktige avser avgöra ärendet idag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2018-05-28, § 61.
Motion Dnr 2017.152.253
Svar på motion från Magnus Pekkari, VD Pajalabostäder AB.
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-06-11
§ 41
Avrapportering av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga redovisningen till handlingarna.
Ärendet
Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Pajala kommun, 2015-06-16,
ska kommunstyrelsen två (2) gånger varje år redovisa de motioner som inte
har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på kommunfullmäktiges
ordinarie sammanträden i juni och december.
Beslutsunderlag
Förteckning av pågående motioner.
_____
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§ 42

Dnr KS 2018.162

003

Motion – Översyn av medlemsskapet i Lapplands
Kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen och förvaltningen
att bereda ärendet.
Ärendet
Gramner (KD) och Ericsson (KD) föreslår i motion att en oberoende översyn
av medlemsskapet i Lapplands Kommunalförbund genomförs av Pajala
kommun. Utvärderingen bör omfatta det ekonomiska och kvalitetsmässiga
värdet i att vara med i Lapplands Kommunalförbund, jämfört med att driva
ifrågavarande verksamheter i egen regi.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningen
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2018-06-11
§ 43
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga frågan till nästkommande
sammanträde eftersom frågeställaren inte är närvarande.
Ärendet
I samband med varje kommunfullmäktigesammanträde finns möjligheter att
väcka fråga eller interpellation. I samband med kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-02-26 inkom fråga.
Heikki (L) frågar kommunalråden enligt 2018-02-26, 11: När behandlas
motionen som Liberalerna och Kristdemokraterna lämnat in 2017-04-03,
gällande öppna sammanträden i styrelse och utskott?
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-23, § 33.
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-26, § 11.
_____
Protokoll skickas till
Agneta Heikki
Anna Kumpula Kostet
Jan Larsson
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