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§ 92

Dnr KS 2015.121

041

Budget 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.
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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.
Beslutsunderlag
Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 – 2019.
Förslag till budgetdirektiv 2016 – 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-05-04, § 37.
Beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningens sammanträde
2015-10-05.
_____
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Investeringsbudget 2016
Socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, plan- och miljönämnden,
tekniskt utskott samt verksamheter inom kommunstyrelsen har sammanställt
det investeringsbehov som finns för 2016-2020. Totalsumman på
äskanden/önskemål uppgår till 134 mkr 2016, 190 mkr 2017, 181 mkr 2018 46
mkr 2019 och år 2020 172 mkr. I dessa summor finns inte nytt reningsverk i
Pajala med som uppskattats till mellan 60-80 mkr.
Bland de större behoven finns Kulturhus/skola i centralorten total investering på
150 mkr varav 50 under nästa år. Nytt äldreboende total investering 120 mkr
med byggstart 2017. Nytt badhus i centralorten 120 mkr, byggstart 2020.
Utbyggnad av stadsnätet så att 100 % av invånarna har fiber, total kostnad 200
mkr varav 50 mkr under 2016.
Vissa av investeringarna har skjutits upp under flera år t ex nytt diariesystem
samt uppgradering av ekonomisystemet så att det idag är svårt att skjuta på
besluten mer. I oktober kommer ekonomisystemet, i den form och version det är
idag, inte längre ha support och om något händer med systemet kan all data
förloras. Systemet uppfyller inte längre lagkrav. Diariesystemet är gammalt och
samverkan med andra omöjliggörs, en förnyelse av denna är nödvändig och
kommer att effektivisera arbetet med nämndsadministration väsentligt.
Reinvesteringar inom IT-sektorn är också eftersatt idag och nätverk inom
kommunen går ner tidvis på grund av detta. Totalt uppgår detta till 3,9 mkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan om att begära att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör en utredning om
kommunhusets förmåga att fungera som sambandslokal i händelse av beredskap
och kris. Länsstyrelsen har tillstyrkt att MSB gör en översyn av lokalerna. I
samband med översynen kommer kostnadskalkyler presenteras för vad som
behöver göras. MSB står för 50 % av denna och den uppskattning kommunen på
1,8 mkr vilket blir 3,6 mkr totalt bygger på obyggnaden i Överkalix kommun.
Verksamheten ensamkommande barn är en verksamhet under uppbyggnad och
har behov av att utrusta nya HVB-hem. Totalt 0,5 mkr.
Kost & hygien vill få ett bättre flöde i Centralköket och begär 0,25 mkr till detta.
Från tidigare år kommer önskemål om fläktar som inte är kostnadsberäknat.
Kultur- och utbildningsnämnden vill fortsätta satsa på framför allt ITK inom
skolan och begär 1,0 mkr till detta.
Inom socialnämnden finns behov av teknisk utveckling samt inventarier mm
0,8 mkr.
Räddningstjänsten vill satsa på en ny tankbil och har behov av larm mm totalt
3,9 mkr.
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Pajala Airport har generellt en ålderstigen utrustning och söker 1,8 mkr för att
åtgärda delar av den.
Tekniska enheten har inventerat och gjort kostnadsuppskattningar gällande
tekniska avdelningens verksamheter. Beräkningarna på kostnaderna är utifrån
erfarenhet och uppskattning från tjänstemännen. Vid upphandling och
beställning kan kostnaderna variera. I bifogat dokument redovisar samtliga
verksamheter inom kommunaltekniken vad som behövs göras inom 2016-2020
med beräknade kostnader.
Gator & Vägar
Efter väginventeringen som genomfördes 2015 så framkom det att 25 % av vägar
tillhörande Pajala kommun var i undermåligt skick. I och med att Vatten &
Avlopp behöver bytas ut i många av dessa vägkroppar har någon ombyggnation
av gatan inte gjorts. Innan man kan åtgärda vägbanan måste man gräva om VAledningarna i vägen. Därefter vill vi att vägen får vila en vinter för att sedan
beläggas året efter.
För att kunna genomföra verksamheten behövs det även investeras i
fordonsparken. Beräkningar är gjorda för när vi bör byta ut de större fordonen
för att inte reparationskostnaderna ska skjuta i höjden.
Skylt och avstängningsmaterial är inventarier som vi måste hålla god standard
på för att slippa olyckor och böter. Därför är det viktigt att vi kontinuerligt
investerar i dessa.
Verksamheten har cirka 1000 kvicksilverarmaturer kvar att byta ut innan alla är
förnyade. I äskandet har enbart utbyte av armatur samt montering tagits med
som investering då dagens tekniska utskott ej vill förnya belysningsstolparna i
kommunen. Detta medför att anläggningarna ej byggs om tillsammans med
Vattenfall utan vi har kvar trästolpar och luftledningar.
Renhållning
Även inom renhållningen behöver vi göra beräkningar för när vi bör investera i
nya fordon samt större underhåll på dessa har lagts in i äskandet. Beroende på
hur det utvecklas med renhållningen så kommer verksamheten bli tvungen att
investera i en ny sopbil inom en snar framtid, dels på grund av ålderdom men
även pga ändrade förutsättningar. Det kan bli tal om hushållsnära insamling av
förpackningar, kompost osv. Blir det förändringar i lagstiftningar måste vi hänga
med och ändra vår verksamhet.
Verksamheten är i behov av kontinuerligt utbyte och underhåll av containers.
Många av dagens är i dåligt skick och åldersstigna. Detta skapar arbetsmiljöproblem samt risker i arbetet. Genom att byta ut samt göra andra inköp så kan
verksamheten effektiviseras samt skapa bättre arbetsmiljö.
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Vatten & Avlopp
Inom VA-verksamheten finns stora investeringsbehov som årligen har fått bli
eftersatta. I nuläget genomförs många akuta arbeten och det dagliga underhållet
blir ännu mera eftersatt. En stor del av ledningsnätet är åldersstiget med en
variation av material från betong, gjutjärn och galvaniserad metall som måste
bytas ut till PVC-plast. En del ledningar är utbytta men fortfarande finns mycket
kvar att byta ut för att förebygga akuta insatser, avloppsstopp och läckor.
Trafikverket planerar för att starta Tätortsupprustning i Pajala sommaren 2016.
De kommer att bygga om centrumdelarna efter Tornedalsvägen och Kirunavägen
samt Soukolovägen fram till Genvägen. Detta medför att inom VA har
prioriteringar gjorts av att byta ut VA-ledningar där ny väg kommer att byggas.
Det pågår förhandlingar för sträckorna Kengisgatan (Tornedalsvägen/Genvägen)
samt Tornedalsvägen och Kirunavägen utanför centrum. På dessa sträckor finns
stora VA-investeringar som vi måste ta i beaktande. Dessa är ej inlagda i
äskandet innan avtal och förhandlingar är klara med Trafikverket.
Även verken behöver åtgärdas inom olika områden såsom arbetsmiljö, miljö och
hygienkrav. I många verk så finns det stora arbetsmiljöproblem som vi måste
prioritera att åtgärda. Detta innebär inte bara en investeringskostnad utan
innebär också att det måste finnas resurser i form av personal som kan
genomföra ombyggnationerna.
Park och rastplatser
Inom denna verksamhet behövs mindre investeringar varje år för att kunna
utveckla och försköna våra samhällen. Det kan handla om att skapa trivsam
belysning på grönområdena, bygga blomsterkrukor, sandlådor, parkbänkar osv.
Övrig teknisk verksamhet
Kontorsmöblerna i flertal av kontoren är åldersstigna och behöver förnyas för att
vi ska kunna erbjuda de anställda en bra arbetsmiljö. Även skärmar behöver
investeras för att minska buller i kontorsmiljöerna.
Beslutsunderlag
Sammanställning av investeringsäskanden.
Beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningens sammanträde
2015-10-05.
_____
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041

Delårsuppföljning augusti 2015
Delårsuppföljningen för augusti är klar. Prognosen tyder på att kommunen
klarar balans i resultatet som främst beror på återbetalning av AFA-medel på
4,3 mkr. Verksamheterna går back med -2,4 mkr trots tilläggsbudgetar i juni.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 0,4 mkr, Socialnämndens
prognos är -0,5 mkr, plan- och miljönämnden har ett resultat som tyder på
ett underskott på 0,7 mkr och kultur- och utbildningsnämnden har ett
prognostiserat underskott på -1,2 mkr. Pensionerna går bra, och prognosen
är ett plus – det finns dock osäkerhet i denna prognos. Skatter och bidrag
förväntas gå sämre än budgeten vilket beror på att sluträkningarna blivit
sämre. Investeringarna är ännu så länge små. Den stora investeringen på
Kunskapssmedjan har inte ännu kommit igång. De ekonomiska målen som
kommunfullmäktig antagit inför budget 2015 uppnås med två av tre vilket
gör att bedömningen är att god ekonomisk hushållning uppnås enligt den
prognos som föreligger. Däremot är det genom extra intäkter som balans
uppnås, verksamheterna går back.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2015-08-31.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsuppföljning
augusti 2015.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
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Redogörelse av pågående medfinansieringar av externa projekt
Ekonomichef Agneta Suikki redogör för pågående medfinansieringar av
externa projekt.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till verksamheten att göra en ordentlig
genomlysning av medfinansieringen av redovisade externa projekt.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen
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§ 96
Medfinansiering av projekt Vård i Glesbygd
Glesbygdsmedicinskt centrum har varit till Pajala och träffat kommunföreträdare samt företrädare för hälsocentralen i Pajala. De kommer göra en
ansökan om strukturfondsmedel för att bygga upp och utveckla virtuella rum,
kompentensplattformar för hemsjukvård samt rekrytering i glesbygd. Idag är
Region Västerbotten samt kommunerna Storuman och Vilhelmina med i
projektet. Norrbottens läns landsting har tacka nej till projektet liksom
Överkalix kommun. De vill gärna utöka med kommuner i Norrbotten bland
annat Pajala.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte bevilja medel till projekt Vård i Glesbygd.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

12(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 97

Dnr KS 2015.74

106

Pajala Utveckling AB:s framtid
Pajala Utveckling AB har sedan starten finansierats via dels ett kommunalt
bidrag men huvudsakligen av projektmedel. Under ett stort antal år fick
bolaget en stor del av finansieringen via projektet Krafttag för omtag. Denna
del minskade från 2010 men i stället drev bolaget projektet Framtid Pajala
vilket har finansierat bolagets verksamhet fram till 2014. Från oktober 2014
fram till augusti 2015 har bolaget finansierats gemensamt av Pajala kommun
och Länsstyrelsen i det så kallade Bryggan som skulle brygga över Framtid
Pajala och de projektansökningar som låg inne. Idag är det klart att Pajala
Utveckling AB inte kommer få projektmedel.
Kommunen har i budgetförslaget för 2016 avsatt 500 tkr till Pajala
Utveckling AB. Detta kommer inte att räcka för att driva någon som helst
verksamhet och beslut om kommunens engagemang i bolaget måste tas. Idag
finns vakanser/planerade vakanser i organisationen. Tjänsten som
informatör är vakant och handläggare på personal är i budgetförslaget
planerad att dras in som ett sparförslag. Det kan finnas möjligheter att ha en
person anställd som arbetar med näringslivs-/informations-/projek-/turism
frågor. Om det är möjligt rent arbetsmässigt måste utredas vidare.
Ska kommunens engagemang i bolaget finnas kvar bör kommunen avsätta
medel under 2015 för att klara driften under detta år men även en
förstärkning av budgeten för 2016 måste göras.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avsätta 200 tkr, inkluderat tidigare utbetalt
verksamhetsstöd med kr 62 834, för finansiering av Pajala Utveckling AB
t o m 2015-12-31.
_____
Protokoll skickas till
Pajala Utveckling AB
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§ 98

Dnr KS 2015.212

214

Detaljplan för del av Pajala 11:59, 11:37 samt 9:3
Plan- och miljöavdelningen har utarbetat förslag till detaljplan för del av ovan
rubricerade fastigheter.
Syftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra etablering av bensinstation
med tillhörande handelsfunktioner. I gällande detaljplan är området utpekat
för industriändamål. Föreslagen ändring av detaljplan innebär att del av
kvartersmark utpekad för industriändamål utgår och ersätts med
kvartersmark för bilservice och handel samt allmän plats mark för natur.
Kvartersmark för industriändamål kvarstår dock för del av Pajala 11:59. För
att detaljplanen ska kunna genomföras måste befintlig anslutning till väg 392
stängas och ny anslutning från väg 99 till fastigheten Pajala 11:59 anläggas.
Stängning av befintlig anslutning och anläggning av ny anslutning samt
passage över väg 392 och väg 99 regleras i avtal mellan Pajala kommun och
Trafikverket.
Planområdet är beläget i Pajala centralort, i nära anslutning till väg 392 och
väg 99, och dess areal uppgår till cirka 1,6 hektar. Norr om planområdet
återfinns bensinstation, detaljhandel och busstation. Söder om planområdet
återfinns industriverksamhet, i öster återfinns industri- och handelsområde
och i väster ett naturområde som angränsar till ett bostadsområde.
Detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning i enlighet med
Plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Plankarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Samrådsredogörelse
Riskanalys
Miljöteknisk markundersökning
Granskningsutlåtande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Detaljplan för del av
Pajala 11:59, 11:37 samt 9:3.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 99

Dnr KS 2015.213

050

Avtal om samverkan – anslutningar för ny lokalisering av OKQ8 i
Pajala tätort
Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts ansvar för åtgärden
”anslutningar till nyetablering av OKQ8 tankstation”. Avtalet säkerställer
även att nya gång- och cykelpassager med tillhörande anslutningsvägar
genomförs i takt med OKQ8 etablering.
Beslutsunderlag
Förslag till avtal.
Tekniska utskottets protokoll 2015-09-09- § 22.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtal om samverkan – anslutningar för ny
lokalisering av OKQ8 i Pajala tätort.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 100

Dnr KS 2015.214 212

Aktualitetsprövning av Pajala kommuns översiktsplan
I enlighet med 3 kap. 27 § plan- och bygglagen så skall kommunfullmäktige
minst en gång under en mandatperiod pröva om kommunens översiktsplan
är aktuell. Prövningen skall göras i enlighet med kraven i 3 kap. 5 § plan- och
bygglagen.
Enligt 3 kap. 5 § plan- och bygglagen skall det av översiktsplanen framgå:
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och
vattenområden,
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade
riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer,
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella
och regionala mål, planer och program av betydelse för en
hållbar utveckling inom kommunen,
5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet
av bostäder, och
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken
Pajala kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 14 juni 2010.
Sedan översiktsplanen antogs har ingen aktualitetsprövning genomförts.
Plan- och miljöavdelningen föreslår med anledning av detta att
beslutsunderlag gällande prövning av översiktsplanens aktualitet
sammanställs för behandling i kommunfullmäktige.
I beslutsunderlaget skall det framgå huruvida översiktsplanen ger
förutsättningar att uppfylla kraven i 3 kap. 5 § plan- och bygglagen. I
beslutsunderlaget bör även länsstyrelsens synpunkter i fråga om statliga och
mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens
aktualitet redovisas i enlighet med 3 kap. 28 § plan- och bygglagen.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till plan- och miljöavdelningen att inhämta
länsstyrelsens synpunkter vad gäller statliga och mellankommunala intressen
som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att sammanställa beslutsunderlag gällande
prövning av översiktsplanens aktualitet för behandling i kommunfullmäktige
under första halvåret 2016.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 101

Dnr KS 2015.171

106

Medfinansiering av leaderområde – Föreningen Leader
Tornedalen
Föreningen Leader Tornedalen står som sökande till att bilda ett LLUområde för perioden 2016 – 2023. Den inlämnade strategin har blivit
godkänd och kommer under hösten att kompletteras enligt Jordbruksverkets
anvisningar.
Vid LAG-möte 2015-06-03 beslöts att av respektive kommun begära 300 000
kronor per år i offentlig medfinansiering. Ansökan om medfinansiering har
även gjorts till Länsstyrelsen och NLL, om finansiering erhålls kommer
kommunernas insats att minska.
Arbetsutskottet har att utse representant, ordinarie och ersättare, till
styrelsen.
Beslutsunderlag
Ansökan 2015-06-18.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-0817, § 48.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja medfinansiering av leaderområde –
Föreningen Leader Tornedalen med 150 tkr.
_____
Protokoll skickas till
Föreningen Leader Tornedalen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 102

Dnr KS 2015.231 106

Medfinansiering av projekt fiskeområde Tornedalen -Haparanda
skärgård
Håkan Wikman och Roland Haapalahti informerar om projektet fiskeområde
Tornedalen – Haparanda skärgård. Presenterar finansieringsplan för
programperioden 2014 – 2020 vilket för Pajala kommuns del innebär 75
000 kr/år. Medfinansieringen skall avse 7 år.
Beslutsunderlag
Finansieringsplan 2014-2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 47.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar bevilja medfinansiering med 75 tkr/år.
_____
Protokoll skickas till
Leader

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 103

Dnr KS 2015.215

619

Barnomsorgspeng Kangos kultur och Ekologiskola
Begäran har inkommit från Kangos kultur och Ekologiskola om utbetalning
av bidrag/baromsorgspeng.
Pajala kommun har 27 oktober 2014 tagit beslut om att bidrag ska utbetalas
från och med 10 juni 2013.
Styrelsen för Kangos Kultur och Ekologiskola anser att detta inte är en
korrekt tolkning och tillämpning av lagstiftning och domslut.
Med stöd av domstolarnas beslut som står fast och det som anförs begär
Kangos kultur och Ekologiskola att Pajala kommun utbetalar bidrag per barn
till förskolan såväl från och med den 1 juli 2011 till den 9 jui 2013 som för
tiden därefter. Bidraget skall uppgå till av Kommunfullmäktige i Pajala
kommun fastställt bidragsbelopp per förskolebarn i enlighet med de
bestämmelser om bidrag på lika villkor som finns i 8 kap. skollagen och 14
kap. skolförordningen.
Kangos Kultur- och Ekologiskola begär utbetalning av ränta och retroaktiv
barnomsorgspeng från och med 1 juli 2011 till och med 9 juni 2013.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-05-08.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-05-19, § 13.
Beslut
Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till kultur- och utbildningsnämnden
för utredning.
_____
Protokoll skickas till
Kultur- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

19(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 104

Dnr KS 2015-216

180

Styrdokument 2015 - 2018 för Krisberedskap
Förutom lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544, styrs
verksamheten av den övergripande lagstiftningen; Kommunallagen och
Förvaltningslagen. Den verksamhet som styrs av Lag om skydd mot olyckor
hanteras av räddningstjänsten.
Det är kommunfullmäktige som fastställer respektive kommuns mål och
riktlinjer för kommunens verksamhet. Här ingår även att fastställa mål och
riktlinjer för kommunens arbete med krisberedskap.
Kommunen ansvarar för att genomföra uppgifterna enligt LEH och för att
den statliga ersättningen som utgår för dessa uppgifter används i enlighet
med de villkor som gäller för användningen av ersättningen. Kommunen ska
följa upp den egna verksamheten samt rapportera till länsstyrelsen om de
åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen.
Efter en extraordinär händelse ska kommunen se till att händelsen undersöks
och att hanteringen utvärderas för att dra lärdom och ta tillvara på erfarenheter.
Följande mål i kommunen.
 kommunen skall ha en god kunskap om risker och sårbarhet, som kan
påverka den egna verksamheten.
 vid en extraordinär händelse ska kommunen upprätta en god förmåga och
säkerställa kommens uppgift i enlighet med lagen
 kommunen skall samverka vid extra ordinär händelse med andra, vad
gäller resurser och information för att uppnå bästa möjliga resultat
Beslutsunderlag
Styrdokument 2015 – 2018 för Krisberedskap.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Styrdokument
2015 – 2018 för Krisberedskap.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 105

Dnr KS 2015.216 180

Risk- och sårbarhetsanalys 2015
Pajala kommun ska, enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”,
analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa inom kommunens
geografiska område i fredstid. Analysresultatet ska sammanställas i en riskoch sårbarhetsanalys, som gäller för hela mandatperioden.
Syftet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys är att beskriva vilka
händelser som kan inträffa inom kommunens geografiska ansvarsområde,
vilka konsekvenser det kan få för samhället samt identifiera vad som kan
göras för att förebygga och hantera riskerna.
Kommunen sammanställer och rapporterar resultatet av sitt arbete med riskoch sårbarhetsanalys senast den 31 oktober under det första kalenderåret
efter ordinarie val till kommunfullmäktige enligt följande uppställning:
1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område
2. Beskrivning av arbetsprocess och metod
3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska
område
4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga
verksamhet
5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens
geografiska område.
6. Beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap
inom kommunen och dess geografiska område
7. Behov av åtgärder med anledning av risk- och sårbarhetsanalysens
resultat.
Kommunen följer upp årligen sin risk- och sårbarhetsanalys och med
utgångspunkt i denna bedöma sin generella krisberedskap. Uppföljningen
och bedömningen inrapporteras till länsstyrelsen senast den 15 februari året
efter vart och ett av mandatperiodens fyra år.
Beslutsunderlag
Risk- och sårbarhetsanalys
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna Risk- och
sårbarhetsananlys 2015.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 106

Dnr KS 2015.199

317

Gatubelysningen i Kainulasjärvi
Föreningar i Kainulasjärvi föreslår i skrivelse att de är beredda att betala
20 000 kronor för bytet av armaturerna på sträckan Lehtovägen till allmänna
landsvägen i Kainulasjärvi samt deoponera 6 000 kronor för el till driften i 10
år framåt.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2015-08-10.
Tekniskt utskotts protokoll 2015-09-09, § 18.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget och uppdrar till verksamheten att
teckna avtal med Föreningar i Kainulasjärvi.
_____
Protokoll skickas till
Teknisk chef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 107

Dnr KS 2015.180

100

Tillgänglighetspolicy för Pajala kommun
Vårt samhälle utgör en gemenskap som omfattar alla. Var och en ska ha rätt
till bostad, arbete, utbildning och meningsfull fritid. Tillgänglighetspolicyn
ska med utgångspunkt från människors lika värde syfta till att hävda rätten
till full delaktighet på samhällets alla områden för personer med
funktionsnedsättning. Med full delaktighet menas att individen ska kunna
använda, det vill säga förflytta sig till och från, vistas i och bruka, den fysiska
miljön på samma villkor som andra.
Arbetet med tillgänglighet i Pajala kommun har sin utgångspunkt i den
humanistiska människosynen, vilket innebär att alla människor är lika
mycket värda och ska behandlas med respekt.
Syftet med policyn är att utifrån lokala och nationella mål samt FN:s
”Konvention om mänskliga rättigheter för människor med
funktionsnedsättning” skapa en gemensam syn på tillgänglighet i Pajala
kommun och tydliggöra det ansvar som vilar på samtliga kommunala
verksamheter. Varje nämnd och styrelse har ett eget helhetsansvar –
tillgänglighetsfrågorna berör kommunens alla områden.
Socialstyrelsens terminologiråd har tagit beslut om revidering av termerna
funktionsnedsättning och handikapp. Funktionsnedsättning och
funktionshinder är inte längre synonymer, funktionshinder blir en egen term
och handikapp utgår. Tillgänglighet är ett relativt begrepp. Här menas med
tillgänglighet mötet mellan individens kapacitet och den fysiska miljöns krav
och utformning.
Beslutsunderlag
Förslag till Tillgänglighetspolicy.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 46.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar remittera Tillgänglighetspolicy för Pajala
kommun till nämnder och styrelser. Remisstid t o m 2015-12-10.
_____
Protokoll skickas till
Socialnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden
Plan- och miljönämnden
Pajalabostäder AB
Pensionärs- och Tillgänglighetsrådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 108

Dnr KS 2015.78

026

Jämställdhet- och mångfaldsplan 2015 – 2017
Vår arbetsplats präglas av jämställdhet och mångfald och en insikt om alla
människors lika värde. Hos oss ska alla ha alla lika rättigheter och
möjligheter. Hur vi arbetar med jämställdhet och mångfald och vilka
värderingar som ska leda oss i vårt arbete finns vidare utvecklat i vår
Personalpolicy.
Pajala kommuns Jämställdhets- och mångfaldsplan för år 2015-2017
omfattar alla anställda och utgår från två perspektiv: antidiskriminering och
mångfald. Antidiskriminering handlar om att skapa en arbetsplats där alla
har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön,
funktionalitet, ålder och de andra diskrimineringsgrunderna. Mångfald går
hand i hand med antidiskriminering men sträcker sig längre än
”kategorierna”. Det handlar om att arbeta för effektivt ta tillvara blandade
perspektiv, erfarenheter och bakgrunder. Det framåtblickande arbetet
erkänner och respekterar individer men fokuserar inte på skillnader och
olikheter. Mångfald är att se till vad individer kan bidra med på
arbetsplatsen.
Beslutsunderlag
Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015 – 2017.
Vad som är gjort hittills.
Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2015-2017.
Personalutskottets protokoll 2015-06-08, § 17.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Jämställdhet- och
mångfaldsplan 2015 – 2017.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 109

Dnr KS 2015.160

024

Lönepolicy, lönepolitiska riktlinjer samt årscykel för löneöversyn i
Pajala kommun
Pajala kommuns lönepolicy grundar sig på de centrala löneavtalens
skrivningar. Grundläggande för en medarbetares löneutveckling är
sambandet mellan ökad produktivitet, effektivitet och kvalitet.
Utgångspunkten för en positiv löneutveckling för medarbetare är således att
vi arbetar med rätt saker och gör det på rätt sätt.
Verksamheten skall kännetecknas av god kvalitet med hög servicegrad till
kommunens medborgare/ dem vi möter. Det är i mötet med tredje person
som det avgörs om vi är framgångsrika.
Beslutsunderlag
Förslag på lönepolicy.
Lönepolitiska riktlinjer.
Årscykel för löneöversyn i Pajala.
Personalutskottets protokoll 2015-06-08, § 16.
Beslut
Kommunstyrelsen antar Lönepolicy, lönepolitiska riktlinjer samt årscykel för
löneöversyn i Pajala kommun.
_____
Protokoll skickas till
Personal- och löneenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 110

Dnr KS 2015.219

003

Riktlinjer för flaggning i Pajala kommun
Pajala kommuns officiella flaggstång finns framför kommunhuset,
Medborgarvägen 4. Riktlinjerna avser dessa flaggtänger. Flaggning på övriga
kommunala flaggstänger bör eftersträva att följa dessa riktlinjer men de är
inte tvingande för dessa.
Beslutsunderlag
Förslag till Riktlinjer för flaggning Pajala kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för flaggning i Pajala kommun.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 111

Dnr KS 2015.218

001

Omorganisation av kost- och hygienenheten
Kost- och hygienenheten har ett viktigt uppdrag att ge service till flera av de
kommunala verksamheterna och även ut direkt mot medborgarna.
I samband med pensionsavgång har översyn av organisatorisk tillhörighet för
kost- och hygienenheten utförts. Att föra över kost- och hygienenheten till
tekniska enheten medför att teknisk chef blir överordnad kost- och
hygienchefen samt att administrationen kan effektiviseras med befintlig
personal inom enheten.
Förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer har hållits 2015-0610.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kost- och hygienenheten organisatoriskt
tillhör Tekniska enheten fr o m 2015-10-01.
_____
Protokoll skickas till
Kost- och hygienenheten
Tekniska enheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 112

Dnr KS 2015.276

102

Avsägelse av förtroendeuppdrag i Pajala Turism & Evenemang
Maja Mella, Folkpartiet Liberalerna i Pajala har avsagt sig uppdraget som
förtroendevald, ordinarie, i styrelsen för Pajala Turism & Evenemang.
Kommunstyrelsen har att utse ersättare.
Beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till nästkommande sammanträde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 113

Dnr KS 2015.205

109

Ansökan om bidrag till Brottsofferjourens verksamhet i Boden
Brottsofferjouren (BOJ) är en ideell förening som arbetar med att lämna stöd
och hjälp till personer som har blivit utsatt för ett brott, blivit vittne till brott
eller som står nära någon som drabbats av brott.
Då föreningen inte tar ut någon avgift för sin verksamhet är alltid föreningen
i behov av ekonomiskt tillskott.
Beslutsunderlag
Ansökan 2015-08-23.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan.
_____
Protokoll skickas till
Brottsofferjouren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 114

Dnr KS 2015.129

003

Motion – Flaggning i kommunens flaggstänger
Kristdemokraterna Stig Töyrä föreslår i motion att en policy/riktlinjer för
flaggning i kommunens flaggstänger tas fram där det framkommer när
flaggning ska ske och om andra föreningar eller organisationer får använda
kommunens flaggstänger för deras fanor. Om flaggning med andra
föreningars eller organisationers fanor/flaggor får ske ska det gälla alla
föreningar/organisationer.
Beslutsunderlag
Motion 2015-04-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll. 2015-08-17, § 53.
Tjänsteskrivelse 2015-09-10.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 115

Dnr KS 2015.166

012

Motion – Utvecklingsplaner för byar i Pajala kommun
Kristdemokraterna, Centern, Norrbottens Sjukvårdsparti och Folkpartiet
liberalerna föreslår i motion att fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
initiera utvecklingsplaner för de byar där skolorna riskerar att stängas.
Planerna ska i första hand syfta till en utveckling av byarna i samråd med
byaföreningarna så att utvecklingen kan vända och skolor m m behållas. I
andra hand måste planer utarbetas för hur gym, sporthallar, samlingslokaler,
badhus m m ska hanteras vid eventuella stängningar. Viktigt är också att
utreda och analysera konsekvenserna av rationaliseringarna vad gäller
ekonomi och befolkningsutveckling.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 54.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

31(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 116

Dnr KS 2015.169

040

Motion – Långtidsplan för Pajala kommun
Moderaterna föreslår i motion att kommunen tar fram ett strategidokument
med tillhörande tidplan för genomförande för att få en budget i balans som
uppnår uppsatta mål.
Beslutsunderlag
Motion 2015-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 57.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktie anse motionen besvarad med
att motionens syfte redan är en del i budgetarbetet.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

32(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 117

Dnr KS 2015.150

041

Motion – Samordning av tjänster med närliggande kommuner
Socialdemokraterna, Jenny Eriksson, föreslår i motion att en
utredning/översyn görs över vilka tjänster som kan samordnas med
närliggande kommuner eller rent av rationaliseras bort.
Beslutsunderlag
Motion – 2015-06-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-08-17, § 58.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad då
Pajala kommun redan idag har samarbete med Lapplands Kommunalförbund
och Överkalix kommun.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

33(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 118
Undertecknande av skuldebrev för kommunens räkning
På grund av personalförändringar som skett behövs en revidering av rätt till
undertecknande av skuldebrev för kommunens räkning.
Beslutsunderlag
Förslag till undertecknande av skuldebrev.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner revidering av undertecknande av skuldebrev
för kommunens räkning.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

34(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 119

Dnr KS 2015.229

141

Yttrande över ansökningar om renskötseltillstånd (koncessioner)
i samtliga koncessionssamebyar.
Länsstyrelsen har till kommunen inkommit med begäran om yttrande över
ansökningar om renskötseltillstånd (koncessioner) i samtliga
koncessionssamebyar för tiden efter 1 januari 2016.
Enligt bestämmelserna i 85-89 §§ rennäringslagen (SFS 1971:437) skall
Länsstyrelsen pröva frågan om tillstånd (koncession) till renskötsel hela året
nedanför lappmarksgränsen i Norrbottens län. Länsstyrelsen har för avsikt
att så långt möjligt fastställa 5-åriga koncessioner för tiden efter den 1 januari
2016 vid Rennäringsdelegationens sammanträde den 1 december 2015.
Beslutsunderlag
Remiss 2015-09-16.
Förslag till yttrande.
Beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande som eget till Länsstyrelsen.
_____
Protokoll skickas till
Länsstyrelsen i Norrbottens län

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 120
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2015-05-19 – 2015-09-18
Kommunstyrelsens ordförande
Ekonomichef
Chef Kommunalteknik
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och
förtecknar i protokoll 2015-09-28, § 121.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(37)

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

36(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 121
Meddelanden
Ansökan hos Länsstyrelsen om stöd till kommunal ledningsplats.
Dnr KS 2015.211 172.
Länsstyrelsens informations- och prognosbrev om antalet som bedöms söka
asyl i Sverige och behovet av boenden.
Plan- och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2015-05-12, § 69,
verksamhetsplan 2015.
Länsstyrelsens beslut 2015-05-19 avseende kameraövervakning av
Polisstationen i Pajala.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2015-09-28

§ 122
Chefsrapport
HVB-hem Ensamkommande barn
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(37)

