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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02
Ärenden

Justerandes sign

§ 17

Årsredovisning 2011 och verksamhetsberättelse 2011

§ 18

Taxe- och indexhöjning av Va och Renhållning

§ 19

Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsen 2012 tills
vidare

§ 20

Revidering av Upphandlings- och Inköpspolicy

§ 21

Ägardirektiv

§ 22

Underlättande av försäljning av Erkheikki 3:13, skolfastighet

§ 23

Anhållan om markförvärv del av Pajala 9:3

§ 24

Yttrande avseende LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

§ 25

Upprättande av Vindkraftspolicy i Pajala kommun

§ 26

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande

§ 27

Styrmodell – Mål för mandatperioden 2011 – 2014

§ 28

Handlingsprogram för minoritetsspråken

§ 29

Motion – Osund kommunal konkurens

§ 30

Motion – Upphandling eller inköp av burägg

§ 31

Motion – Papperslöst Pajala

§ 32

Motion – Gång- och cykelbana i Kaunisvaara

§ 33

Motion – Familjecentral

§ 34

Ansökan om medfinansiering av skoterledsarbeten 2012

§ 35

Regler vid tomtförsäljning

§ 36

Miljöhot i Liviöjoki

§ 37

Meddelanden

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2012-04-02
Ärenden forts.

Justerandes sign

§ 38

Anmälan av delegationsbeslut tiden 2012-01-27 – 2012-03-22

§ 39

Bostadsfrågan

§ 40

Chefsrapport

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 17

Dnr KS 2011.268

041

Årsredovisning 2011 och verksamhetsberättelse 2011
Bokslutet visar på ett resultat på +3,9 mkr. Nämnderna gick totalt -5,0 mkr
men dels genom fastighetsförsäljningar samt överskott för försäkringskostnader gick kommunen med överskott. Kommunstyrelsen och plan- och
miljönämnden har båda överskott. Kultur- och utbildningsnämnden har inte
lyckats klara sitt sparkrav under året. För socialnämnden har verksamheten
ökat under året vilket medfört ett underskott på närmare 5 mkr trots ett
överskott för ett år sedan. Under året har 3 mkr betalats ut som ett villkorat
aktieägartillskott till Pajala Värmeverk AB.
Investeringarna har varit höga under året och framför allt koncentrerats på
att i ordningsställa nya bostads- och industriområden.
Samtliga mål som kommunfullmäktige ställt upp för att uppnå god
ekonomisk hushållning har uppnåtts under 2011.
Vad gäller bolagen har Pajalabostäder AB haft ett positivt år med nästan inga
tomma lägenheter och en växande kö. För Pajala Värmeverk AB har
situationen varit mer bekymmersam - årets slutade på ett underskott på 3
mkr och likviditeten har varit problematisk.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2011
Verksamhetsberättelse 2011
Revisionsrapport
Kommunstyrelens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 21
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige godkänna årsredovisning 2011
och verksamhetsberättelse 2011.
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta att överskott på 4,2 mkr
reserveras för att möta framtida behov.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

§ 18

Dnr KS 2011.348

356

Taxe- och indexhöjning av VA och Renhållning
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02
Kostnadstäckningsgraden för VA år 2011 var 72% och 83 % för renhållningen. Detta innebär att en stor del av kostnaderna täcks upp av
skattemedel. En taxehöjning enligt index vid varje årsskifte är att
rekommendera, då indexjämförelsetalen visar en prishöjning. Detta
medverkar till en taxenivå som följer prisutvecklingen i samhället.
Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta;
att VA och Renhållnings taxa höjs med 7% fr o m 2012-07-01
att VA-taxa därefter höjs årligen 1 januari enligt tidigare beslut 2009-06-04,
§ 36, med index enligt KPI
att Renhållningstaxan höjs årligen 1 januari enligt Renhållningsindex R77:1
Beslutsunderlag
Tekniska utskottets protokoll, 2012-02-28, § 1
Tjänsteskrivelse enhetschef Ulrica Tornberg 2012-03-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja va-taxan från
2012-07-01 med motsvarande index på av fullmäktige antagen VA-taxa
2009-06-04, § 36, gällande fr o m 2009-07-01. Föreslår vidare att va-taxan
höjs med index årligen fr o m 2013-01-01.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 19

Dnr KS 2012.87

002

Revidering av delegationsordning inom kommunstyrelsen 2012
tills vidare
Föreligger förslag till revidering av delegationsordning inom
kommunstyrelsen 2012 tills vidare.
Beslutsunderlag
Förslag till delegationsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 22
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad delegationsordning inom
kommunstyrelsen 2012 tills vidare.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 20

Dnr KS 2012.89

002

Revidering av Upphandlings- och Inköpspolicy
Föreligger förslag till reviderad Upphandlings- och Inköpspolicy för Pajala
kommun.
Beslutsunderlag
Upphandlings- och Inköpspolicy för Pajala kommun
Reglemente för inköpsdelegerade samt anvisningar för anskaffning av varor
och tjänster inom Pajala kommuns förvaltningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 23
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Upphandlings- och
Inköpspolicy för Pajala kommun.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 21

Dnr KS 2012.145

003

Ägardirektiv
Ägardirektiven avser Pajala kommuns helägda aktiebolag Pajalabostäder AB
och Pajala Värmeverk AB.
Kommunstyrelsen har 2011-09-26, § 112 beslutat remittera ägardirektiven till
bolagen för yttrande.
Beslutsunderlag
Förslag till ägardirektiv.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta allmänna Ägardirektiv
för Pajala kommuns kommunala bolag med ändringar;
Under punkt 5
Yttrande i principfrågor ändras till Beslut i principfrågor samt
Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas avseende; ändras till
Kommunfullmäktiges beslut ska inhämtas avseende.
I Ägardirektiv Pajalabostäder AB ändras under rubrik Verksamhetens
inriktning, andra stycket, till följande lydelse;
Pajala kommun har som vision att kommunen ska ha 10 000 invånare år
2020. Pajalbostäder har en viktig del i detta. Om bolaget ska behålla sin
marknads-andel behöver utifrån den uppsatta målsättningen byggas ca 300
nya lägenheter fram till år 2020.
Pajala Värmeverk AB uppdras att upprätta förslag till ett specifikt direktiv,
utöver det allmänna, utifrån bolagets andemening och överlämna den till
kommunstyrelsen.
_____
Beslutsexpediering
Pajala Värmeverk AB
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 22

Dnr KS 2012.146

253

Underlättande av försäljning av Erkheikki 3:13, skolfastighet
Pajala kommunfullmäktige har 1998-06-15, § 41, beslutat om överlåtelse av
Erkheikki skola. Gåvo-/arrendeavtal har träffats 1998-04-27.
Avtalet har dock aldrig fullföljts med ansökan om lagfart för byggnaden eller
avstyckad tomt för fastigheten. Pajala kommun står än idag som lagfaren
ägare för skola och hela fastigheten Erkheikki 3:13.
Erkheikki Naturskola har önskat sälja skolan för att få medel till att avsluta
skolans verksamhet och har idag en köpare.
Tekniska enheten anser att det är Föreningen Erkheikki Naturskola som äger
skolan. Att kommunen är lagfaren ägare förändrar inte beslutet i
kommunfullmäktie och gåvobrev.
För att underlätta för föreningen med försäljning av fastigheten föreslår
tekniska enheten kommunstyrelsen besluta;
att kommunen träffar avtal med föreningens köpare där man överlåter
skolbyggnaden på fastigheten Erkheikki 3:13 till nya ägaren Töyrä AB, då
köpesumman på 750 000 kronor är till fullo betald,
att köpesumman ska betalas till Föreningen Erkheikki Naturskola
att köparen står för kostnaden att avstycka lämplig tomt i överenskommelse
med kommunen från fastighet Erkheikki 3:13 på 1500 kvm till skolbyggnaden. Rätt för utfartsväg samt kommunala ledningar reglera i samband
med avstyckningen samt överenskommelse om flyttning av data nod efter
köpet,
att köparen skall söka och bekosta lagfart inom tre månader från tecknande
av köpeavtal i annat fall gör kommunen det på köparens bekostnad,
att kommunstyrelsens ordförande samt teknisk chef undertecknar köpebrev

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 22 forts.
Jäv
Stig Töyrä, kd anmäler jäv
Beslut
Delegation lämnas till kommunstyrelsens ordförande och markhandläggaren
att förverkliga kommunfullmäktiges beslut 1998-06-15, § 41 genom att
formulera och underteckna nytt gåvobrev.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att inga kostnader i ärendet får påföras
kommunen.
_____
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Wennberg
Markhandläggare Rune Blomster

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 23

Dnr KS 2011.418

253

Anhållan om markförvärv del av Pajala 9:3
Tornedalens Fastigheter AB anhåller i skrivelse att få förvärva del av Pajala
9:3, 617 kvm.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2011-11-10
Fastighetskarta
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-16, § 5
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med ändring av arbetsutskottets beslut 2012-0116, § 5;
att sälja del av Pajala 9:3, 617 kvm
att ledningsrätt upprättas i samband med försäljningen
att i samband med avstyckning skall hänsyn tas till ledningar och bredband
att eventuell omdragning bekostas av köparen
att avstyckning av tomt bekostas av köparen
_____
Beslutsexpediering
Tornedalens Fastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 24

Dnr KS 2012.92

212

Yttrande avseende LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Detta tematiska tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen redovisar
på en övergripande nivå hur och var strandnära bebyggelse kan bidra till
landsbygdsutveckling i Pajala kommun.
Genom att utgå från tidigare ställningstaganden, kartanalyser, inventeringar
och genom platsbesök har ett antal områden pekats ut.
Beslutsunderlag
LIS
Beslut
Kommunstyrelsen ser positivt på dokumentet, Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen, vilken bidrar till att möta Nya Pajala med attraktiva
boendemiljöer.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljöenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 25

Dnr KS 2012.147

427

Upprättande av Vindkraftspolicy för Pajala kommun
Under de senaste åren har utbyggnaden av vindkraft tagit ordentligt fart i
landet. Mellan 2008 och 2011 ökade vindkraftens elproduktion från 2 TWh
till drygt 5,8 TWh, en ökning med 190 % på 3 år. Även Pajala kommun har
blivit aktuell för storskalig vindkraftsetablering.
Under 2011 har Kommunstyrelsen tillstyrkt byggandet av vindkraftsparken i
Maevaara, på gränsen mot Övertorneå kommun. Samma företag, O2
Vindkompaniet, arbetar för närvarande med en ansökan om att etablera
vindkraften i Lehtirova, i gränstrakterna mellan Pajala- och Gällivare
kommun.
Sedan årsskiftet har ytterligare två intressenter kontaktat tjänstemän på
Plan- och miljönämnden med bland annat frågor om kommunens
ställningstagande till vindkraftsetablering. Eventuellt kommer detta att
innebära flera vindkraftsparker i framtiden.
För att kunna peka ut lämpliga områden för vindkraft har många kommuner
tagit fram en Vindbruksplan, ett tematiskt tillägg till den kommunala
översiktsplanen. Den anger kommunens inställning till
vindkraftsetableringar, pekar ut motstående intressen där sådana finns, samt
utgör även ett verktyg för demokratin, då allmänheten och andra intressenter
kan komma till tals under samråden.
Pajala kommun har i ett tidigare skede tagit fram underlag som skulle kunna
utgöra grunden till en framtida Vindbruksplan. I nuläget måste dock
tillgängliga resurser prioriteras för att ta fram planer för gruvområdet samt
möjliggöra bostadsbyggandet i centralorten.
Alternativet är att kommunen istället tar fram en vindkraftspolicy som
tydliggör inställningen till vindkraften samt anger riktlinjer vid etableringen,
exempelvis minimiavstånd till samlad bebyggelse, högsta tillåtna buller- och
skuggeffekter vid närmaste bostäder. Den bör även tydliggöra eventuella
motstående intressen i kommunen. Även synen på möjligheter till lokalt
delägande, användningen av det kommunala vetot samt utformningen av
bygdepengen ska belysas i dokumentet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 25 forts.
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Plan- och miljöenheten att upprätta förslag till
Vindkraftspolicy i Pajala kommun.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljöenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 26

Dnr KS 2012.37

007

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
Revisorerna har tillsammans med Komrev inom PricewaterhouseCoopers
sakkunniga träffat nämnder och styrelser för diskussioner kring ansvarsutövande.
För 2011 års verksamhet innebär detta att den årliga ansvarsutövandegranskningen har genomförts med särskild inriktning på områdena;
- ledning, styrning och ekonomi
- internkontroll
- offenlighetsprincipen
- kommunens folkhälsoarbete
- uppföljning av revisorernas tidigare granskningar
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrelsens och nämndernas
arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig struktur. Vår övergripande
bedömning är, liksom efter fjolårets granskning, att målarbetet med
tillhörande handlingsplaner/aktiviteter och uppföljning/internkontroll
behöver vidareutvecklas i såväl kommunstyrelsen och nämnderna. Särskilt
noteras den osäkerhet som funnits under året när det gäller den ekonomiska
uppföljningen och de ekonomiska prognoser som lämnats från nämnderna.
Revisorerna ser det som otillfredsställande att tillförlitligheten i prognoserna
varit låg och bedömer att detta är ett område som kommunstyrelsen snarast
måste säkerställa.
Kommunstyrelsens skyldighet att utöva uppsikt över nämnderna och de
kommunala företagen bedömer vi att denna har förbättrats något under 2011.
Fortfarande kvarstår dock att kommunstyrelsen måste utveckla formerna för
uppsiktsplikten så att den genomförs på ett systematiskt sätt enligt fastlagda
runter. Väsentligt i sammanhanget är att kommunstyrelsen fortlöpande
prövar om uppsikten över all verksamhet och ägarstyrningen av de
kommunala företaget är tillräcklig, samt om dialogen med nämnder och
kommunala företag är konstruktiv och ömsesidig till sin karaktär.
Revisorerna efterlyser slutligen ett mer aktivt agerande från styrelsen och
nämnderna i ytterligare avseenden, bl a kopplat till bedömningar och
rekommendationer från flera av de tidigare granskningar vi genomfört, även
om vi kan notera att vissa åtgärder vidtagits under året.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 26 forts.
Beslutsunderlag
Revisorernas rapport 2012-02-13
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga rapporten med beaktande till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 27

Dnr KS 2011.399

100

Styrmodell – Mål för mandatperioden 2011 – 2014
Föreligger förslag till Styrmodell – Mål för mandatperioden 2011 – 2014.
Vision Pajala 2020 10 000 invånare.
Beslutsunderlag
Mål för mandatperioden 2011 – 2014
Plan- och miljönämndens protokoll 2011-12-05, § 185
Personalutskottets protokoll 2011-12-05, § 38
Socialnämndens protokoll 2012-02-07, § 8
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 26
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Styrmodell – Mål för
mandatperioden 2011 – 2014.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 28

Dnr KS 2012.90

808

Handlingsprogram för minoritetsspråken
Pajala kommuns handlingsplan för minoritetsspråken har tagits fram i
samråd med STR-T Pajala och Pajala Finska förening. Planen syftar till att ge
en helhetsbild av vad kommunen gör samt avser att göra för de nationella
minoritetsspråken och de nationella minoriteterna under treårsperioden
2012 – 2014. Under år 2014 ska en utvädering av resultaten och en
uppdatering av handlingsplanen företas.
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan för minoritetsspråken
Socialnämndens protokoll 2012-02-07, § 6
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-11-28, § 69
Kommunstyrelsens arbetsutksotts protokoll 2012-03-12, § 27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Handlingsprogram för
minoritetsspråken med följande ändringar;
Under punkt 5, Åtgärder;
Samtliga elever i grundskola och gymnasium ska erbjudas möjlighet att
studera meänkeili eller finska som modersmål, strykes.
Samtliga elever i grundskola ska erbjudas möjlighet att studera meänkieli
eller finska.
Samiska, romska och judiska elever i grundskola och gymnasium ska
erbjudas möjlighet att studera samiska, romani chib resp jiddisch ändras
och får lydelsen; Elever i grundskola bör erbjudas möjlighet att studera
samiska, romani chib, jiddisch som har det som modersmål.
Under punkt 6, Åtgärder;
För äldre personer och personer med funktionsnedsättning ska
verksamheten erbjuda service på meänkieli och/eller finska. Personer med
funktionsnedsättning strykes.
Kunskaper i meänkieli och/eller finska ska vara meriterande vid rekrytring av
personal till socialtjänsten. Ska byts ut till kan.

§ 28 forts.
Kunskaper i meänkieli och/eller finska ska vara meriterande vid rekrytering
av pedagogisk personal till förskola och skola. Ska byts ut till kan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02
Kommunen ska erbjuda kulturevenemang på meänkieli och finska för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning
strykes.
_____
Beslutsexpediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 29

Dnr KS 2009.227

149

Motion – Osund kommunal konkurens
Magnus Gustafsson, kd föreslår i motion att den kommunala driften av
badhus-caféet i Pajala ska upphöra för att undvika osund konkurens med det
privata näringslivet.
Beslutsunderlag
Motion 2009-04-27
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 32
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 30

Dnr KS 2011.186

053

Motion – Upphandling eller inköp av burägg
Mikael Mäki, c och Perarne Sanglert, s föreslår i motionen att kommunen
fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandlar eller köper in burägg.
Beslutsunderlag
Motion
Kost- och hygienchefs tjänsteskrivelse 2012-01-19
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 33
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

22(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 31

Dnr KS 2012.66

005

Motion – Papperslöst Pajala
Christoffer Rova, m och Peter Eriksson, kd föreslår i motion att en utredning
görs med syfte att ta fram kommunens kostnader kopplade till pappershantering. Utredningen skall även visa på möjligheten till inköp av
surfplattor till fullmäktige, styrelser och övriga verksamheter samt även se
över möjligheterna att anordna en utbildning rörande hur surfplattor
fungerar och används.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-20
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-03-01
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 34
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 32

Dnr KS 2012.70

312

Motion – Gång- och cykelbana i Kaunisvaara
Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att Pajala kommun uppvaktar
Trafikverket och det snarast så att planering av gång- och cykelbana i
Kaunisvaara aktualiseras genom byn.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-20
Tjänsteskrivelse planhandläggare Ola Magnusson
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12, § 38
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.
_____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(31)

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 33

Dnr KS 2010.302

106

Motion – Familjecentral
Kristdemokraterna, Stig Töyrä och Eva Esberg föreslår i motion att
familjecentral inrättas där man samlar kompetens om personal från
socialtjänsten, skolan/förskolan och distriktsvården under ett och samma
tak.
Beslutsunderlag
Motion 2010-06-14
Yttrande socialchef Maj-Lis Ejderlöf, 2012-01-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2012-01-16, § 9
Socialnämndens protokoll, 2012-02-07, § 7
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.
____
Beslutsexpediering
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

25(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 34

Dnr KS 2012.142

518

Ansökan om medfinansiering av skoterledsarbeten 2012
Skogsstyrelsen ansöker om medfinansiering på 150 000 kronor för att
samtliga kommunala skoterleder inom Pajala kommun körs igenom och
rensas från träd och kvistar. Avståndsskyltar, stoppskyltar och andra
varningsskyltar sätts även upp där det saknas.
Beslutsunderlag
Ansökan 2012-03-30
Beslut
Delegation lämnas till kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att
besluta om medfinansiering av skoterledsarbeten 2012.
_____
Beslutsexpediering
Kommunstyrelens ordförande Kurt Wennberg
Kommunchef Lena Jatko

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 35

Dnr KS 2012.150

256

Regler vid tomtförsäljning
För att undvika spekulation av tomter som kommunen har iordningställt för
byggnation, bör en regel införas om avtalsvite i samband med försäljning av
tomtmarker.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande text införs i köpeavtalet;
Köparen förbinder sig att inom 36 månader från tillträdesdagen, på
fastigheten, ha färdigställt byggnad enligt i gällande detaljplan angiven
byggrätt. Byggnadsskyldigheten anses fullgjord när Plan och miljönämnden
utfärdat slutbesked för ovanstående. Om köparen inte fullgör sin byggnadsskyldighet inom överenskommen tid skall köparen till kommunen betala ett
vite om ½ prisbasbelopp årligen per tomt. Vitesskyldigheten bortfaller om
kommunen skriftligen godkänt undantag från byggnadsskyldigheten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

27(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 36
Miljöhot i Liviöjoki
Jan Larsson och Stig Töyrä informerar om den förorening av Liviöjoki som
uppstått p g a dikning och avverkning av skog.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02
§ 37
Meddelanden
Ansökan om bidrag till projektverksamhet ”Samordning offentliga insatser”
till Länsstyrelsen Norrbotten. (Dnr KS 2012.101 106).
Yttrande på utkast åtgärdsval ”Gruvtransporter Kaunisvaara-Malmbanan och
Pajala med omnejd” till Vectura. (Dnr KS 2012.103 311).
Yttrande över remiss av Trafikverkets kapacitetsutredning till
Kommunförbundet Norrbotten. (Dnr KS 2012.117 014).
Regeringen Näringsdepartementet – Uppdrag att utreda förutsättningarna
för att upprätthålla vägstandarden samt möjligheten att tillgodose de
kommande transportbehoven mellan Kaunisvaara och Svappavaara.
Länsstyrelsen Norrbotten – Länstransportplan för Norrbottens län 2010 –
2021 – Potter 2012. (Dnr KS 2011.371 311).
Arbetsförmedlingens missiv gällande mottagningsbehovet av nyanlända.
Sveriges Kommuner och Landsting. Överenskommelse för 2012 mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad
praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Sammankallande till möte ang intresse för bevarande av kulturhistoriskt
värde om byn Sahavaara. (Dnr KS 2012.136 010).
Länsstyrelsen Norrbottens beslut om projektbidrag till projektet Krafttag för
omtag III. (Dnr KS 2011.169 106).
Begäran om uppgift ur allmän handling 2012-03-25. Avslagsbeslut 2012-0329 enl OSL 32 kap 4 §. (Dnr KS 2012.141 S 191).
Namninsamling ”Stoppa försäljningen av allmännyttan (Pajalabostäder AB)
Pajala Värmeverk, protokoll 2012-02-16, §§ 49-59.
Pajala Värmeverk, protokoll 2012-02-27, §§ 59-64.
Plan- och miljönämndens protokoll 2012-02-22, §§ 1 – 26
Beslut
Till handlingarna
_____
§ 38
Anmälan av delegationsbeslut tiden 2012-01-27 – 2012-03-22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02
- Kommunstyrelsens ordförande

1–2

- Kommunchef

3-4

- Kost- och Hygienchef

2-3

- Trafik- och gatuingenjör

4 - 13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-03-12 § 20 - 40
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som
förtecknas i protokoll 2012-04-02, § 38 .
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(31)

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

30(31)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 39
Bostadsfrågan
I det nya bostadsområdet Tallbacken i Pajala kommer Pajalabostäder att
uppföra 6 villor som är inflyttningsklara hösten 2012. Även 24 – 28
lägenheter finns planerade i området. Upphandlingen för uppförandet av
flerbostadshus är genomförd. Informerar vidare om olika möten som hållits
med bl a bostadsministern. Vid ett besök i Stockholm den 11 arpil är ett möte
inbokat med näringsministern där även andrar ministrar kommer att
medverka.
Beslut
Informationen till handlingarna
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2012-04-02

§ 40
Chefsrapport
Projekt ”Ung i Tornedalen”, Hela Sverige skall leva
Kommunens kvalitet i korthet
Revisionsrapport – Samhällsförvandlingsprocess.
Beslut
Informationen till handlinganra
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(31)

