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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11
Ärenden
§ 129 Revidering av handlingsprogram för Räddningstjänsten
§ 130 Reglemente för kommunala Minoritetsrådet/Minoritetsutskottet
§ 131

Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund 2017-01-01 – 201706-30

§ 132 Omstrukturering av äldres boende
§ 133 Gemensam bygg- och miljönämnd för Pajala och Överkalix kommuner
§ 134 Reglemente för Plan- och Miljönämnden
§ 135 Taxa för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen,
alkohollagen samt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
§ 136 Livsmedelstaxa
§ 137 Svar på motion – Trygghetsboenden i Tärendö och Junsouandoområden
§ 138 Svar på motion – Trygghetsboende
§ 139 Svar på motion – Gång och cykelväg Naurisaho
§ 140 Val av revisor
§ 141

Val av lekmannarevisor för Pajala Värmeverk AB

§ 142 Val av ersättare i Valnämnden
§ 143 Avsägelse av förtroendeuppdrag
§ 144 Rättelse av § 127 kommunfullmäktige 2017-11-20
§ 145 Sammanträdesplan 2018
§ 146 Medborgarinitiativ – Åtgärdsförslag för Pajala badhus
§ 147 Medborgarinitiativ – soltorgets användande vintertid
§ 148 Motioner
§ 149 Interpellationer och frågor
§ 150 Delgivning av yttrande med anledning av Länsstyrelsens tillsyn över
Överförmyndaren i Pajala kommun.
§ 151
Justerandes sign

Upprop
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 129

Dnr KS 2017.278

170

Revidering av handlingsprogram för Räddningstjänsten
Handlingsprogram för Räddningstjänsten föreligger.
Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-09-27, § 94.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 136.
Beslut
Kommunfullmäktige antar Handlingsprogram 2017 för Räddningstjänsten i
Pajala kommun.
_____
Protokoll skickas till
Plan- och Miljö
Räddningstjänsten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 130

Dnr KS 2017.22

003

Reglemente för kommunala Minoritetsrådet/Minoritetsutskottet
Reglemente för Minoritetsråd/Minoritetsutskott är föremål för revidering i
och med bildandet av minoritetsutskott.
Beslutsunderlag
Reglemente för kommunala Minoritetsrådet/Minoritetsutskottet.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 127.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Reglemente för kommunala
Minoritetsrådet/Minoritetsutskottet.
_____
Protokoll skickas till
Minoritetshandläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 131

Dnr KS 2016.212

041

Delårsredovisning Lapplands Kommunalförbund 2017-01-01 –
2017-06-30
Delårsredovisning från Lapplands Kommunalförbund från tidsperioden
2017-01-01 – 2017-06-30 föreligger.
Allmänna utskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna Lapplands
Kommunalförbunds delårsredovisning för tidsperioden 2017-01-01 – 201706-30.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2017-11-13, § 88.
Lapplands Kommunalförbunds direktionsprotokoll 2017-06-30, § 55.
Revisionsberättelse 2017 Lapplands Kommunalförbund.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 147.
Beslut
Fullmäktige beslutar godkänna Lapplands Kommunalförbunds
delårsredovisning för tidsperioden 2017-01-01 – 2017-06-30.
Kommunfullmäktige vill även uttrycka önskemål om att delårsredovisningen
tillställs medlemskommunerna tidigare än vad är fallet idag.
_____
Protokoll skickas till
Lapplands Kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 132

KS 2017.196

735

Omstrukturering av äldres boende
Utifrån befolkningsprognosen kommer antalet äldre att öka i Pajala
kommun. Detta innebär att verksamheterna måste förändras för att klara av
att ge de insatser som kommunmedborgarna har rätt till.
Befolkningen i Pajala kommun 2015 var 6 913 invånare. Av dessa var 2 026
ålderspensionärer, det vill säga 65 år och äldre. Prognosen för 2020 och
2035 bygger på att samma andel som 2015 av en viss åldergrupp, behöver bo
i ett vård- och omsorgsboende och en oförändrad struktur för äldres boende
råder. Det konstateras att alternativ mellan äldreboende och ordinärt boende
bör skapas.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2017-08-24, § 47.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-05, § 89.
Komplettering till förstudie och utredning för ny struktur avseende äldres
boende.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 150.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Larsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ojanlatva (NS), Heikki (L), Haapala (C), Eriksson (KD), Töyrä (KD) föreslår
återremiss med motivering att utredningen kompletteras med att Allégården
i Kangos inrättas som trygghetsboende. Asphemmet och Rönngården
bibehålls och åtgärder för att kunna bo kvar hemma bör utökas med
snöskottningshjälp, lampbyten m m. I Korpilombolo inrättas ett
tryggetsboende på försök. Inga ombyggnationer krävs i det här läget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det föreligger två förslag, återremiss av Ojanlatvas mfl
förslag samt Larssons förslag att ärendet avgörs idag och i övrigt enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Larssons förslag.
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11
§ 132 forts.

KS 2017.196

735

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Larssons förslag att ärendet avgörs idag och i övrigt enligt
kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för Ojanlatva, Heikki, Haapala, Eriksson och Töyräs förslag om
återremiss.
Omröstningsresultat
Med 23 Ja-röster för Larssons förslag och 6 Nej-röster för Ojanlatva, Heikki,
Haapala, Eriksson och Töyras förslag beslutar kommunfullmäktige bifalla
Larssons förslag. Två ledamöter avstår från att rösta.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Socialtjänsten och Pajalabostäder AB ges i uppdrag att genomföra
Omgrupperingsalternativ 2.
2. Socialtjänsten och Pajalabostäder AB tar fram en detaljerad tid- och
aktivitetsplan och presenterar denna till KS. Denna tid- och aktivitetsplan
ska redogöra för hur följande förändringar ska genomföras samt att;
▪ cirka tio vård- och omsorgslägenheter på Tallgården blir
trygghetsboendelägenheter.
▪ Ängsbackens lägenheter omvandlas till lägenheter för vård- och
omsorgsboende.
▪ Björkkullens vård- och omsorgsboende blir ett trygghetsboende.
▪ Rönngårdens vård- och omsorgboende blir ett trygghetsboende.
▪ Asphemmets vård- och omsorgsboende blir ett trygghetsboende.
▪ Laestadiusvägens gruppboende blir ett trygghetsboende.
▪ fler lägenheter omvandlas till trygghetsboende utifrån bedömda
behov, där både privata och kommunkoncerna alternativ kan bli
aktuella.
_____
Reservation
Ojanlatva (NS), Heikki (L), Haapala (C), Eriksson (KD) och Töyra (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_____
Protokoll skickas till
Socialchef
Pajalabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11
§ 133

Dnr KS 2017.266

001

Gemensam bygg- och miljönämnd för Pajala och Överkalix
kommuner
Pajala och Överkalix kommun beslutade våren år 2016 att inleda en
utredning med målsättningen att efter valet år 2018 inrätta en gemensam
nämnd och förvaltning/avdelning inom verksamhetsområdena bygg, plan
och miljö. Utredningen föreslår att en gemensam nämnd med tillhörande
avdelning inrättas efter valet år 2018 med stöd av bestämmelserna i 3 kap. 3a
§ kommunallagen. Pajala kommun föreslås bli värdkommun.
Förslag om inrättande av en gemensam nämnd med tillhörande avdelning
från och med 2019-01-01 föreligger, förutsatt att Överkalix kommun fattar
motsvarande beslut. Nämnden föreslås kallas Pajala och Överkalix bygg- och
miljönämnd där en gemensam bygg- och miljöavdelning skapas samt att
reglemente respektive samverkansavtal antas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 137.
Allmänna utskottets protokoll 2017-11-13, § 82.
Utredning inklusive bilagor, 2017-11-02.
Förslag till nytt reglemente, Pajala-Överkalix.
Förslag på samverkansavtal, Pajala-Överkalix.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla utredarens förslag att;
1. en gemensam nämnd för verksamhetsområdena bygg, miljö och plan
inrättas 2019-01-01 med stöd av 3 kap. 3 a § Kommunallagen,
2. Pajala ska vara värdkommun,
3. namnet för den gemensamma nämnden ska vara Pajala och Överkalix
bygg- och miljönämnd,
4. en gemensam avdelning tillskapas,
5. reglemente som reglerar nämndens uppdrag antas,
6. ett samverkansavtal antas.
Beslutet ska gälla förutsatt att även Överkalix kommun fattar motsvarande
beslut.
_____
Protokoll skickas till
Plan och miljö

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 134

Dnr KS 2017.277

002

Reglemente Plan- och miljönämnden
Riksdagen har under 2017 antagit lagen (SFS 2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen reglerar bland annat tillsynen över
försäljningen av dessa varor. Enligt bestämmelserna ska den operativa
tillsynen falla på kommunerna. Pajala kommun måste därför ta ställning till
vilket kommunalt organ som ska bedriva denna tillsyn.
Under året har det även uppstått ett behov av att förtydliga ansvaret för
tillsynen av serveringsställen för folköl.
Gällande bestämmelser
Lagen (SFS 2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 26
§ pkt 1-2: att den omedelbara tillsynen över att denna lag följs utövas av
kommuner när det gäller §§ 5-10, 14, 17 och 18.
Alkohollagen (SFS 2010:1622) 9 kap 2 § anger att kommunen och
Polismyndigheten har tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som
gäller för serveringen av alkoholdrycker.
Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens beslut 2017-11-02, § 113
Förslag till nytt reglemente för plan- och miljönämnden.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 138.
Beslut
Kommunfullmäktige ändrar plan- och miljönämndes reglemente så att det
även omfattar tillsynen över försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare och servering av folköl.
_____
Protokoll skickas till
Plan och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 135

Dnr KS 2017.276

406

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen,
alkohollagen samt lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
På grund av ändringar i lagstiftningen, bland annat
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251), finns behov att uppdatera bilagan
till taxan för tillsyn enligt miljöbalken. Även taxorna för tillsyn enligt
tobakslagen, alkohollagen samt lagen om vissa receptfria läkemedel behöver
förtydligas.
Därtill har riksdagen under 2017 antagit lagen (SFS 2017:425) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen reglerar bland annat tillsynen över
försäljningen av dessa varor. Enligt bestämmelserna ska den operativa
tillsynen falla på kommunerna som också får ta ut avgifter för att finansiera
denna verksamhet, se 46 §, lag (SFS 2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Det finns även behov av att se över nivån på timtaxan, som även ligger till
grund för de fasta taxorna. Vid beräkning av ny timtaxa har SKL:s
beräkningsmall använts. En jämförelse har även gjorts med gällande timtaxor
för livsmedel i länet.
Beslutsunderlag
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-11-02, § 114.
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, alkohollagen
samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 139.
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen Taxa för tillsyn enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, tobakslagen, alkohollagen samt lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare samt att;
§ 8 justeras till ”Plan- och miljönämnden får inför varje nytt kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och
timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret som finns
i tabellen för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad
på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är
oktober månad 2017.”

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 135 forts.

Dnr KS 2017.276

406

Upplysning
Enligt avstämning med SKL ska ovanstående formulering tolkas så att beslut
om att börja använda index har tagits 2017, som då blir utgångspunkt för
indexuppräkningen. Det betyder att plan- och miljönämnden får höja taxan
med PKV-index från och med 2018. Beslut om indexuppräkning kommer att
ske på slutet av det innevarande året då det index som finns på hemsidan i
oktober månad ska användas. Inför beslut om indexuppräkning 2018, som
exempel, ska indexsiffran för 2017 användas. Den nya timtaxan (timtaxan som
beslutats 2017 + index) börjar då gälla från och med januari påföljande år,
vilket i detta exempel blir januari 2019. Kommunen avser utgå från denna
tolkning.
_____
Protokoll skickas till
Plan och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 136

Dnr KS 2017.275

469

Livsmedelstaxa
Det finns behov av att se över den taxan för offentliga kontroll inom
livsmedels- och foderlagstiftningen (senast beslutad av kommunfullmäktige
2014-12-15, § 44) både vad gäller sakinnehåll och taxenivå.
Livsmedelskontrollen ska enligt lag finansieras genom avgifter och det ska
vara full kostnadstäckning för den kontroll som kommunen får ta betalt för.
Det finns behov av att regelbundet se över nivån på timtaxan, som även ligger
till grund för beräkningen av de årliga taxorna. Vid beräkning av ny timtaxa
har SKL:s beräkningsmall använts. En jämförelse har även gjorts med
gällande timtaxor för livsmedel i länet. Taxan föreslås indexregleras och hur
detta får ske anges under 4 §.
Verksamheter som hanterar livsmedel ska riskklassas. Riskklassen anger hur
många kontrolltimmar företaget ska få per år. Vid riskklassning används
Livsmedelsverkets vägledning. Om kontrolltiden som Livsmedelsverkets
vägledning anger för en anläggning blir uppenbart oriktig får kommunen
ändra på antalet kontrolltimmar.
Ett skäl till att se över taxan är att det finns livsmedelsföretag där en tätare
kontroll görs än det antal timmar som Livsmedelsverkets vägledning ger vid
riskklassning, detta gäller vid förskolor och vattenverk. Med anledning av
detta föreslås en särskild text i taxan om dessa verksamheter där nämnden
frångår Livsmedelsverkets vägledning och fastställer en högre taxa.
Plan- och miljönämnden har 2012-10-10 § 153 tagit beslut om att vattenverk
skall ha den dubbla tillsynsavgiften, det vill säga 2 eller 4 timmar. Nämnden
får enligt taxan besluta om en högre avgift än Livsmedelsverkets vägledning
anger om kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig. Dessa beslut
får tas för en enskild anläggning, men inte för en grupp. För att nämnden inte
skall behöva ta beslut i varje enskilt ärende, alltså för varje vattenverk, behövs
denna ändring i taxan.
De förskolor som idag finns i Pajala kommun får enligt Livsmedelsverkets
riskklassning 2 timmar kontrolltid per år. Förslaget är att höja till 3 timmar
för nuvarande verksamhet. Orsaken till att ett årligt besök önskas är att barn
är en känsligare målgrupp. Plan- och miljönämnden bedömer att en
inspektion i snitt tar 3 timmar med inläsning, inspektion och
rapportskrivning. Ett årligt besök tillämpas redan och detta ska enligt lag
finansieras fullt ut av avgifter, vilket länsstyrelsen också påtalade vid den
senaste revisionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

13(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 136 forts

Dnr KS 2017.275

469

Beslutsunderlag
Taxa för Pajala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen.
Plan- och miljönämndens protokoll 2017-11-02, § 112.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 140.
Beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen Taxa för Pajala kommuns offentliga
kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen samt att;
§ 4 justeras till ”Plan- och miljönämnden får inför varje nytt kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och
timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret som
finns i tabellen för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är oktober månad 2017.”,
Upplysning
Enligt avstämning med SKL ska ovanstående formulering tolkas så att beslut
om att börja använda index har tagits 2017, som då blir utgångspunkt för
indexuppräkningen. Det betyder att plan- och miljönämnden får höja taxan
med PKV-index från och med 2018. Beslut om indexuppräkning kommer att
ske på slutet av det innevarande året då det index som finns på hemsidan i
oktober månad ska användas. Inför beslut om indexuppräkning 2018, som
exempel, ska indexsiffran för 2017 användas. Den nya timtaxan (timtaxan
som beslutats 2017 + index) börjar då gälla från och med januari påföljande
år, vilket i detta exempel blir januari 2019. Kommunen avser utgå från denna
tolkning.
Protokoll skickas till
Plan och miljö

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 137

Dnr KS 2017.153

735

Svar på motion – Trygghetsboenden i Tärendö- och
Junosuandoområden
Töyrä (KD), P. Eriksson (KD), Esberg (KD), Weinz (NS), Videkull (NS) och
Haapala (C) föreslår i motion att kommunen öppnar trygghetsboenden i
Tärendö- och Junosuandoområdet för att äldre människor ska beredas
möjlighet att åldras i sin hemmiljö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017.
Komplettering till förstudie och utredning för ny struktur avseende äldres
boende, 2017-05-12.
Kommunfullmäktiges protokoll 2017-05-29, § 90.
Motion - Trygghetsboenden i Tärendö- och Junosuandoområden, 2017-0529.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 151.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna
Norrbottens Sjukvårdsparti
Centerpartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

15(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 138

Dnr KS 2014.310

735

Svar på motion – Trygghetsboende
Folkpartiet liberalerna föreslår i motion 2014-12-15 att trygghetsboende
byggs i flera större byar. Kommunen genomför en enkät om det finns intresse
för den här typen av boende och en kartläggning över var dessa
trygghetsboenden fysiskt skulle kunna placeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017.
Komplettering till förstudie och utredning för ny struktur avseende äldres
boende, 2017-05-12.
Pajalabostäder AB:s protokoll 2015-2, § 19 inklusive bilaga 2, 6. samt bilaga 9.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-01-26, § 11.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 61.
Motion – Trygghetsboende, 2014-12-15.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 152.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Liberalerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

16(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 139

Dnr KS 2016.243 312

Svar på motion – Gång- och cykelväg i Naurisaho
Britt-Inger Fagervall (S) föreslår i motion att gång- och cykelväg ska byggas
till Naurisaho i Pajala.
En ny gång- och cykelväg till Naurisaho beräknas kosta cirka 1,1 mkr att
bygga. Förslag till investeringsobjekt i form av gång- och cykelväg bedöms
inte rymmas inom nuvarande investeringsbudget och eventuella
driftskostnader omfattas inte i investeringsmedel för kommande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-30.
Motion – Gång- och cykelväg till Naurisaho, 2016-10-03.
Allmänna utskottets protokoll 2017-11-13, § 93.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 153.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen eftersom ekonomiska medel för
investering saknas.
_____
Protokoll skickas till
Britt-Inger Fagervall

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 140

Dnr KS 2014.276

102

Val av revisor
Bengt Larsson, KD har avsagt sig förtroendeuppdraget som revisor.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Harry Ylipää (KD) till revisor.
_____
Protokoll skickas till
Harry Ylipää
Åke Kangas, ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

17(29)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 141

Dnr KS 2014.276 102

Val av Lekmannarevisor för Pajala Värmeverk AB
Bengt Larsson, KD har avsagt sig förtroendeuppdraget som revisor.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Harry Ylipää (KD) till Lekmannarevisor för Pajala
Värmeverk AB.
_____
Protokoll skickas till
Harry Ylipää
Åke Kangas, ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

19(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 142

Dnr KS 2014.276

102

Val av ersättare i Valnämnden
Mats Bodmark, (NS) har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ersättare i
Valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga val av ersättare i Valnämnden till
nästkommande kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 143

Dnr KS 2014.276

102

Avsägelse av förtroendeuppdrag
Hans Nergård, (C) är ersättare i kommunfullmäktige och ordinarie ledamot i
Plan- och miljönämnden. Nergård är sedan 2016-11-25 folkbokförd på annan
ort.
Kommunallagen 8 §
Om en förtroendevald upphör att vara valbar, upphör också uppdraget
genast. Fullmäktige får dock besluta att en förtroendevald som valts av
fullmäktige får ha kvar sina uppdrag under återstoden av mandattiden. Lag
(2002:249).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Hans Nergård som ersättare i
kommunfullmäktige.
_____
Protokoll skickas till
Hans Nergård

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

21(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 144

Dnr KS 2014.267 012

Rättelse av § 127 kommunfullmäktige 2017-11-20
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20, § 127, utse Gösta Kostenius till
ordinarie ledamot. Eftersom ordinarie poster är fulltaliga i och med att Folke
Hieta valdes till ordinarie ledamot tillika ordförande kvarstår Gösta
Kostenius som ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-11-20, § 127.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Gösta Kostenius kvarstår som ersättare i
Plan- och miljönämnden.
_____
Protokoll skickas till
Gösta Kostenius
Plan- och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 145
Sammanträdesplan 2018
Förslag till sammanträdesplan 2018.
26 febaruari
23 april
11 juni
24 september
12 november
17 december
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa sammanträdesplan för år 2018.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(29)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

23(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 146

Dnr KS 2017.279

822

Medborgarinitiativ
Gymnasiesärskolan i Pajala har i medborgarinitiativ inlämnat åtgärdsförslag
för badhuset i Pajala;
Det finns belysningar som inte fungerar i stora bassängen som borde
åtgärdas.
Lilla bassängen måste renoveras, för vi saknar den!
Flera handikappanpassade omklädningsrum.
Någon typ av äventyrsbad/utebad.
Beslut
Kommunfullmäktige informerar respektive parti och ledamöter om
möjligheten att anamma medborgarinitiativet och inlämna den till
kommunfullmäktige som en motion.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

24(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 147

Dnr KS 2017.259

311

Medborgarinitiativ
Anton Hennix Raukola föreslår i medborgarinitiativ hur Soltorget kan nyttjas
vintertid. Förslaget är att kommunen spolar upp en skridskobana på
Soltorget. Plogningen sköts av de som nyttjar banan och kommunen för
belysning. Runt skridskobanan kan med fördel byggas vindskydd, eldstäder
med grillmöjligheter och pulkbacke.
Beslut
Kommunfullmäktige informerar respektive parti och ledamöter om
möjligheten att anamma medborgarinitiativet och inlämna den till
kommunfullmäktige som en motion.
Medborgarinitiativet skickas även till teknisk chef för kännedom i pågående
Soltorgsutredning.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 148
Motioner
Inga motioner har inkommit till dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(29)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

26(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 149
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer och frågor har inkommit till dagens sammanträde.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

27(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 150

Dnr KS 2017.229

190

Delgivning – Svar med anledning av Länsstyrelsen genomförd
inspektion hos Överförmyndaren i Pajala kommun
Kommunfullmäktige delges upprättade svar från överförmyndaren och
kommunkansliet med anledning av Länsstyrelsens inspektionsprotokoll
2017-10-05 hos Överförmyndaren i Pajala kommun.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger delgivningen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

28(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

§ 151
Upprop
Partierna i kommunfullmäktige, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Norrbottens
Sjukvårdsparti enas om ett Upprop till Sveriges Regering angående gruvstart
i Kaunisvaara Pajala.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enhälligt anta Upprop till Sveriges Regering
och massmedia angående gruvstart i Kaunisvaara Pajala.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att det uppropet sprids i sociala medier
så att var och en som stöder uppropet kan lämna sitt stöd.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

29(29)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2017-12-11

UPPROP TILL SVERIGES REGERING
Angående gruvstart i Kaunisvaara Pajala
Pajala kommunfullmäktige ser med stor oro på signalerna från
Naturvårdsverket om miljöfrågorna i samband med nyöppnande av
gruvverksamheten i Kaunisvaara.
Vi är väl medvetna om vikten av att olika verksamheter sker i samklang med
naturen och med omsorg om människors välbefinnande i nutid och framtid.
Det vi är oroade över är om denna hänsyn av byråkratiska orsaker får så stora
konsekvenser att en hel bygds överlevnad sätts på spel. Om en övernitisk
inställning innebär att det blir omöjligt att bo kvar i området och en hel
kommun ödeläggs och töms på befolkning är varken naturen eller
människorna i området hjälpta av det.
Därför begär befolkningen i hela östra Norrbotten att regeringen visar
handlingskraft och säkerställer att miljöarbetet i samband med gruvverksamheten bedrivs i samråd med näringslivet på ett sådant sätt att
livsmöjligheterna i området ej spolieras, och att detta sker per omgående.
Politiken i Pajala kommun är helt eniga i denna fråga och kommer också att
redovisa stödet hos befolkningen i berört område genom ett offentligt
upprop.
Pajala den 11 december 2017
Gruppledarna för:
Socialdemokraterna , Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Liberalerna, Centerpartiet, Norrbottens Sjukvårdspartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

