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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

Plats och tid

Kommunförvaltningen, 2012-10-01, kl 1300 - 1700

Beslutande

Kurt Wennberg, S
Åke Johdet, S, § 68-82
Anne Niska, S
Johny Lantto, S
Laila Mäki, S, § 68-80
Maria Alldén, V
Birger Lahti, V
Anita Sköld, M
Perarne Sanglert, S
Jan Larsson, S, § 81-91

Övriga deltagande

Agneta Suikki, ekonomichef, § 68-73
Johanna Alm, plan- och miljöchef, §79-81
Cecilia Narström, planingenjör, § 79
Jan Larsson, S, § 68-80

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Kommunförvaltningen 2012-10-04

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................................
Kurt Wennberg

Justerare

...........................................................
Anita Sköld

Paragrafer

68 - 91

........................................................
Maria Alldén

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-10-01

Datum för anslags
uppsättande

2012-10-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2012-10-26
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

Ärenden

Justerandes sign

§ 68

Årsbudget 2013 med verksamhetsplan 2014-2015 och
invsteringsbudget

§ 69

Fastställande av skattesats 2013

§ 70

Delårsuppföljning per 2012-08-31

§ 71

Ansökan om extra anslag för år 2012

§ 72

Revidering av teckningsrätter

§ 73

Extern kapitalförvaltning

§ 74

Tallbacken etapp 2 och 3

§ 75

Riktlinjer för investeringar – Lapplands Kommunalförbund

§ 76

Lapplands Kommunalförbund, tilläggsäskande från Skidgymnasiet
Gällivare

§ 77

Revidering av förbundsordning för Lapplands Kommunalförbund

§ 78

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskild pedagogisk
omsorg

§ 79

Ansökan om Kulturmiljöstöd

§ 80

Revidering av reglemente för Plan- och miljönämnden

§ 81

Lägesrapport om planering av framtida detaljplaner för bostadsområden i Pajala centralort

§ 82

Tomträtt

§ 83

Bildande av Region Norrbotten

§ 84

Ensamkommande flyktingbarn

§ 85

Sociala medier

§ 86

Varuhemsändning

§ 87

Revidering av delegationsordning för beslutanderätt i
personalärenden

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2012-10-01

§ 88

Upphörande av yrkesetiska spelregler

§ 89

Delgivning av personalutskottet antagna Mål för mandatperioden
2011 – 2014

§ 90

Meddelanden

§ 91

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2012-05-17 – 2012-09-20

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 68

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01
§ 68 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
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta budget 2013,
verksamhetsplan 2014 – 2015 och investeringsbudget för år 2013.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 69

Dnr KS 2012.186

141

Fastställande av skattesats 2013
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesats inför varje år.
Skattesatsen för 2012 är 22.48 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föresår kommunfullmäktige besluta att skattesatsen för
2013 är oförändrad och fastställs till 22.48 kronor samt skatteväxling med
landstinget i samband med övertagandet av hemsjukvården.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 70

Dnr KS 2012.186

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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsuppföljning
per 2012-08-31.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att uppdra ledningsgruppen se över
semesterlöneskulden samt inrapportering av semesteruttag.
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
Lena Jatko, kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 71

Dnr KS 2012.186

041

Ansökan om extra anslag för år 2012
Kultur- och utbildningsnämnden har 2012-06-12, § 34, beslutat ansökan om
tilläggsbudget för 2012 på 1,5 mkr.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå anhållan.
_____
Beslutsexpediering
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 72

Dnr KS 2012.359

002

Revidering av teckningsrätter
Föreligger förslag till revidering av teckningsrätter.
Beslutsunderlag
Förslag till teckningsrätter
Beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av teckningsrätter.
_____
Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 73

Dnr KS 2012.327

055

Extern kapitalförvaltning
Nuvarande avtal avseende kapitalförvaltning med Handelsbanken upphör
2012-12-31. Ny upphandling har genomförts. Vid anbudstidens utgång har 3
anbud inlämnats.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta anbud nr 1.
_____
Beslutsexpediering
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 74

Dnr KS 2012.360

052

Tallbacken etapp 2 och 3
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-28, § 45 att lämna delegation till
teknisk chef Rune Blomster att tillsammans med kommunstyrelsens
ordförande, anta anbud inom budgetram, 6,8 mkr vad gäller Tallbacken
etapp 2 och 3.
Antaget anbud blev 7 177 000:- kronor. Till detta kommer tillkommande
arbeten samt avstyckningskostnader mm. Slutsumman beräknas bli 8,5- 9
miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna antagen entreprenör Svevia AB.
_____
Beslutsexpediering
Rune Blomster, teknisk chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 75

Dnr KS 2012.361

106

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
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 76

Dnr KS 2012.361

106

Lapplands Kommunalförbund, tilläggsäskande från
Skidgymnasiet Gällivare
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,
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 77

Dnr KS 2012.361

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 77 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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna omformuleringar
enligt ovan i;
- förbundsordningens § 14 andel till Tillgångar och skulder samt
kostnadsfördelning,
- i bilaga till förbundsordningens § 14, samt
- förbundsordningens § 15 Kostnadstäckning.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 78

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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderade regelverk vid
ansökan om godkännande av enskild pedagogisk omsorg med anställd
personal och utan anställd personal.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 79

Dnr KS 2012.363

860

Ansökan Kulturmiljöstöd
Pajala kommun står inför en betydande expansion i samband med
förestående gruvetablering. Prognoser och inkomna förfrågningar visar på
en extra stor efterfrågan på centralt belägen mark i attraktiva lägen och ett
högt exploateringstryck i Pajala tätort. Även i planprogrammet för FÖP
Pajala centralort, antaget i Kommunfullmäktige 2011-02-20, förväntas en
fördubbling av invånarna i tätorten fram till år 2020.
Centrumnära kulturmiljöer belägna utmed Torne älvs strand och
strandnära byggbar mark hamnar i fokus. I denna expansiva
utvecklingsperiod är det av stor vikt för kommunen att ta kloka och väl
övervägda beslut för att exploatera och utveckla attraktiva miljöer
samtidigt som man inte bygger bort de värden och kvalitéer som gör Pajala
tätort till ett attraktivt samhälle. Underlag såsom en aktuell bebyggelse/kulturmiljöinventering kopplad till landskapet behöver tas fram som ett
stöd i dessa viktiga avvägningar.
Av vikt är att tillgängliggöra och utveckla det centrumnära älvområdet med
hänsyn till såväl enskilda exploateringsintressen som allmänna intressen
såsom att kunna erbjuda medborgare och besökare friluftsliv, rekreation,
mötesplatser och vila i en unik och nära omgivning.
Som ett av underlagen för ställningstaganden i gällande FÖP Pajala C från
1991 ligger en bebyggelseinventering från 1976. Detta material behöver
aktualiseras i enlighet med gjord redogörelse och rekommendation i
gällande FÖP. I gällande ÖP för kommunen från 2011 anses extra viktigt att
ta fram kulturmiljö-/ bebyggelseinventeringar för områden där det råder
starkt byggtryck och i områden med värdefulla kulturmiljöer.
I kommunens strategiska styrmodell Pajala Vision 2020 står:
 Mål boende: kommunen ska marknadsföras som en attraktiv boendeoch arbetsort
 Mål hållbart samhälle: vid etablering av nya områden ska hänsyn tas
till natur- och kulturmiljöer.
Länsstyrelsens kulturmiljöstöd erbjuder en möjlighet att söka 50 %
delfinansiering för en aktuell och relevant bebyggelse/kulturmiljöinventering av den centrumnära älvstranden. Sista
ansökningsdag är 2012-10-15. Handläggare från Plan- och miljöenheten
kan bistå i ansökningsprocessen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 79 forts.
Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-08-29, § 131
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anslå medel för delfinansiering av bebyggelse/kulturmiljöinventering såvida Länsstyrelsen bifaller ansökan.
Kommunstyrelsen beslutar vidare uppdra till Plan- och miljöenheten att
formulera ansökan.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljöenheten
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01
§ 80

Dnr KS 2012.364

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
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderat reglemente för
Plan- och miljönämnden.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 81
Lägesrapport om planering av framtida detaljplaner för bostadsområden i Pajala centralort
Plan- och miljöchef Johanna Alm informerar.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 82

Dnr KS 2012.182

255

Tomträtt
Fullmäktige har 2012-06-18, § 47, beslutat att kommunen skall kunna
upplåta fastigheter med tomträtt. Kommunstyrelsen har av fullmäktige
erhållit delegation att fastställa villkor för sådan tomträtt.
Beslutsunderlag
Tekniska utskottets protokoll 2012-08-12, §
Förslag till avtal
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar;
att samtliga Pajala kommuns tomter upplåtes även som tomträtter,
att tid för tomträttsavgälden blir 10 år,
att ingående kostnader i beräkningsgrund för tomträttavgälden kan bestå av
tomtpris, va-, el-, fjärrvärme- och bredbandsanslutning samt maximalt 50 tkr
för tomtberedning,
att vid inlösen skall det vi tillfället av fullmäktige fastställt tomtpris samt
övriga nedlagda kostnader erläggas. Beslut av inlösen sker löpande.
att ingående räntan fastställs till 4 %.
Kommunstyrelsen beslutar vidare anta formulering av tomrättsavtal.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 83

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
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta tillstyrka bildande av
Region Norrbotten. Kommunstyrelsen känner en viss oro för att mindre
befolkningsmässiga kommuner hamnar i skymundan. Att så ej sker bör
beaktas i framtida policydokument.
_____
Reservation
Anita Sköld, M lämnar skriftlig reservation.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 84

Dnr 2012.324

106

Ensamkommande flyktingbarn
Migrationsverket, Rädda Barnen och Barnombudsmannen har i november
2009 gemensamt vädjat till landets kommuner om att öppna upp för
mottagande av ensamkommande barn.
Barn och undomar som inte fyllt 18 år, utan medföljande förälder eller annan
legal vårdnadshavare och som kommit till Sverige för att söka asyl, benämns
som ensamkommande barn.
Migrationsverket anvisar ensamkommande barn till en kommun med
överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn.
Vistelsekommunens ansvar efter anvisning innebär bl a;
- Att utreda barnets behov och fatta beslut om insatser och placering i
lämpligt boende, vilket görs av en socialsekreterare. Eftersom den unge är
minderårig och saknar vårdnadshavare, krävs ett s k boendebeslut.
Placering görs i familjehem eller ett HVB. Någon annan boendeform är
alltså inte möjlig.
- Att utse en god man genom ansökan till överförmyndaren. Ansökan om
godman får göras av Migrationsverket och socialnämnden. Om barnet
redan har uppehållstillstånd när det anländer till Sverige ska god man
inte utses, utan socialnämnden ska väcka talan hos rätten om särskilt
förordnad vårdnadshavare.
- Att se till att barnet får tillgång till skolundervisning.
Beslutsunderlag
Förutsättning i Pajala kommun 2010-03-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-08-27, § 60
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar teckna avtal med Migrationsverket för
mottagande av åtta (8) barn.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 85

Dnr KS 2012.190

105

Sociala medier
Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social
interaktion och användargenererat innehåll. Hit hör till exempel
chattfunktioner, bloggar och diskussions forum. Populära sociala medier är
Facebook, Twitter, bloggar och YouTube.
Allt fler människor har delar av sitt sociala nätverk på nätet och fler företag,
politiker, kommuner och myndigheter väljer att använda sociala medier som
kommunikationskanal.
I riktlinjerna följer en förklaring av sociala medier samt hur
kommunanställda ska gå tillväga för att på bästa sätt representera
kommunen på sociala medier i tjänsten, samt för att säkerställa att
Personuppgiftslagen, Kommunallagen samt Offentlighetsprincipen följs. I
riktlinjerna finns även en kommuni-kationsplan vilken de som vill medverka
på sociala medier ska följa.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om sociala medier skall användas
som kommunikationskanal.
Beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker att delta i sociala medier. Gällande riktlinjer för
Sociala medier skall följas.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljönämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 86

Dnr KS 2012.365

141

Varuhemsändning
Enligt förordning 2000:284 kan kommuner stödja hemsändning av
dagligvaror till hushåll. Länsstyrelsen täcker 50 % av kommunens nettokostnad upp till 100 kronor per hushåll. Idag finns hemsändning på följande
sträckor:
Sattajärvi – Kirnujärvi (ICA Sattajärvi)
Muodoslompolo – Kätkessuando (Muodoslompolo Livs)
Muodoslompolo – Muonionvaara (Muodoslompolo Livs)
Lovikka - (Lovikka utveckling ek förening – föreningen tar dagligvaror från
ICA Ahlskog i Junosuando)
Pajala – Käymäjärvi (MP:s Varubuss)
Pajala – Anttis (MP:s Varubuss)
Pajala – Jarhois (MP:s Varubuss)
Pajala – Kuusiniemi (MP:s Varubuss)
Kitkiöjärvi – Parkalompolo (Muoniodalens service, Kitkiöjärvi)
Kitkiöjärvi – Parkajoki (Muoniodalens service, Kitkiöjärvi)
Kitkiöjärvi (Muoniodalens service, Kitkiöjärvi)
Kitkiöjärvi – Merasjärvi (Muoniodalens service, Kitkiöjärvi)
Idag ger Pajala kommun 70 kronor, indexregleras årligen, i bidrag per
hushåll som får service samt 3 kronor per kilometer. För MP:s Varubuss finns
ett specialavtal som gör att de inte får ersättning per hushåll.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2012-08-27
Kommunstyrelsens arbetsutksotts protokoll 2011-08-27, § 62
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kilometerersättning för varuhemsändning höjs
till 3,50 kronor och för MP:S Varubuss höjs ersättningen till 4,00 kronor per
mil.
I Kitkiöjärvi ingår ej varuhemsändning då livsmedelsaffär finns på orten.
_____
Beslutsexpediering
Ekonomienheten
§ 87

Dnr KS 2012.366

025

Revidering av delegationordning för beslutanderätt i
personalärenden
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01
Delegationsordning antagen av kommunstyrelsen 2011-11-21, § 133, är
föremål för revidering. Ledighet utanför lag och avtal kompletteras med;
partiell ledighet med hänvisning till den årliga tjänstefördelningen inom
kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde (gäller samtliga ledare
inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde). Samma rätt att
bevilja ledighet gäller tjänstefördelning gentemot gymnasiet.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av delegationsordning för beslutanderätt i
personalärenden.
Personalutskottets protokoll 2012-06-12, § 4
Beslut
Kommunstyrelsen antar revidering av delegationsordning för beslutanderätt i
personalärenden.
_____
Beslutsexpediering
Personal- och löneenheten
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 88

Dnr KS 2012.367

020

Upphörande av yrkesetiska spelregler
Kommunstyrelsen har 2003-06-18, § 100, antagit yrkesetiska spelregler för
chefer/ledare och för samtliga anställda.
Personalutskottet föreslår 2012-09-18, § 13, att kommunstyrelsen beslutar att
gällande yrkesetiska spelregler upphör att gälla i avvaktan på översyn.
Beslutsunderlag
Yrkesetiska spelregler
Personalutskottets protokoll 2012-09-18, § 13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att gällande yrkesetiska spelregler upphör att
gälla i avvaktan på översyn.
_____
Beslutsexpediering
Personal- och löneenheten
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01
§ 89

Dnr KS 2011.399

100

Delgivning av personalutskottet antagna Mål för mandatperioden
2011 – 2014
Mål bostäder
Tillräckligt antal nya bostäder för att rekryteringen till kommunen inte ska
försvåras.
Beskrivning: Personalutskottet ska ta de politiska initiativ som är möjliga att
göra inom utskottets ansvarsområde. Om situationen med bostadsbrist
kvarstår kan det allvarligt komma att hämma rekryterings-arbetet.
Mått: Antal lyckade rekryteringar där bostadsfrågan spelat en avgörande roll.
Mål marknadsföring
Slagkraftig marknadsföring vid rekryteringsmässor, annonsering och
liknande tillfällen.
Beskrivning: Ett flertal marknadsföringstillfällen erbjuds under ett normalår
i formen av tillväxt- och rekryteringsmässor. Där finns möjlighet att med
hjälp av ett informativt presentationsmaterial marknadsföra Pajala kommun
som arbetsgivare. Det är av stor betydelse att bilden av kommunen som
arbetsgivare tydliggörs. Den ordinarie annonseringen är basen i
marknadsföringen och behöver fortlöpande utvecklas.
Mått: Antal rekryteringar som kan hänföras till informationsinsatserna.
Mål näringsliv
Möjliga samarbetsformer som s.k. tandemrekryteringar ska prövas.
Beskrivning: Konkurrensen om arbetskraften regionen emellan förväntas
öka. Den region som kan erbjuda arbete för bägge parter i en familj har en
fördel och där kan tandemrekryteringar tillsammans med det lokala
näringslivet vara en framgångsrik strategi.
Mått: Antal utredda samverkansformer med det lokala näringslivet.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 89 forts.
Mål hållbart samhälle
Ett nyanserat användningssätt av flerspråkigheten som ger framgång i
rekryteringsarbetet.
Beskrivning: Vid rekrytering till ex. vis hemtjänsten kan flerspråkig personal
vara en tydlig merit eftersom många äldre Pajalabor föredrar meänkieli eller
finska. Vid rekrytering till en del andra tjänster kan ett krav på flerspråkighet
å andra sidan skrämma bort sökande från andra delar av landet. Om
flerspråkigheten används på ett positivt sätt och betonas där den verkligen
behövs kommer den att vara en framgångs-faktor där personalutskottet kan
bidra.
Mått: Andelen lyckade rekryteringar.
Mål kommunal service
1. Kommunens hemsida och intranät ska vara självklara
informationskanaler.
Beskrivning: Till personalen är kommunens intranät ett mycket bra verktyg
för att nå ut med samma information på ett lätt tillgängligt sätt.
Personalhandboken ger möjlighet för många att få svar på sina frågor utan att
de behöver söka en handläggare vid personal- och löneennheten. För extern
information ska den nya hemsidan användas som informationskälla såväl
som rekryteringsportal.
Mått: Andelen informationsinsatser digitalt jämfört med traditionell
annonsering.
2. Personalutskottet ska ha ett utbyte med andra kommuners motsvarande
politiker som en omvärldsbevakning.
Beskrivning: En utblick på hur andra kommuner tar sig an personalfrågorna
är både utvecklande och nödvändigt för att Pajala kommun ska kunna hänga
med i konkurrensen om framtidens medarbetare och vara uthållig som
arbetsgivare.
Mått: Antal genomförda utbyten
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01
§ 89 forts
3. Utvärdering av medarbetarenkät (flerårigt mål)
Beskrivning: Personalutskottet ska vara pådrivande i frågan om att
medarbetarnas upplevelse av Pajala kommun som arbetsgivare ska
genomföras. Frågorna är här såväl före enkäten (vilka frågeställningar osv)
som efter (återrapportering). För att skapa trender behöver detta mål vara
flerårigt.
Mått: Nöjd medarbetar index (NMI) eller liknande mått för medarbetarnas
upplevelse av sin arbetssituation. Här kan man efter något år lägga in en
siffra på hur mycket man vill att index ska förbättras
Beslut
Kommunstyrelsen inväntar övriga nämnders mål för mandatperioden för
fastställande i kommunfullmäktige.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-10-01
§ 90
Meddelanden
Bergsstaten
Undersökningstillstånd för området Lautakoski nr 1, Lautakoski nr 2 och
Lautakoski nr 3 i Pajala kommun.
Undersökningstillstånd för området Nybrännan nr 2 i Pajala kommun.
Undersökningstillstånd för omrdået Jalkunen nr 2 i Pajala kommun.
Yttrande med anledning av Regionala kollektivtrafikmyndigheten
Norrbottens begäran om inspel till det regionala
Trafikförsörjningsprogrammet.
Dnr ALLM 2012.327.
Länsstyrelsen i Norrbottens beslut om projketsbidrag till projektet;
Samordning av offentliga insatser i Pajala kommun 2012.
Dnr KS 2012.101 106.
Fullmakt till IT Norrbotten att upphandla digitala trygghetslarm och digital
larmcentral.
Malmfältens folkhögskola, Kiruna. Årsredovisning med
verksamhetsberättelse 2011.
Yttrande till Försvarsdepartementet över Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps yttrande den 29 augusti 2012. Dnr KS 2008.402 170.
Skrivelse från Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård angående
ekonomisk kris. Dnr KS 2012.346 109.
Medfinansiering i projekt ”Anbud Norrbotten”. Dnr KS 2012.344 106.
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-08-29, § 142, yttrande på
arbetsplan, väg 880 delen Kaunisjoensuu – Aareavaara, Pajala kommun.
Plan- och miljnämndens protokoll 2012-08-29, § 126, revidering av
delegationsordning.
Inbjudan till En dag om våld i hederns namn, Pajala Folkets Hus, 2012-1023.
Budgetpropositionen för år 2013.
Vattenfall Inlandskraft AB:s uppdrag är slutfört
Beslut
Till handlingarna.
_____
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Kommunstyrelsen

2012-10-01

§ 91
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2012-05-17 – 2012-09-20
- Kommunstyrelsens ordförande

4-9

- Kommunchef

6 - 22

- Kost- och hygienchef

6-7

- Handläggare, parkeringstillstånd, avfall

6 – 11

- Arbetsmarknadshandläggare

1

- Trafikhandläggare

14 - 23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-08-27, § 57 - 67
Personalutskottets protokoll 2012-06-12, § 1 – 10
Personalutskottets protokoll 2012-09-18, § 11 - 19
Tekniska utskottets protokoll 2012-09-12, §
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2012-10-01, § 91.
_____
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