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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

Plats och tid

Pajala Folkets Hus, 2012-12-17, kl 1000 – 1445

Beslutande

Övriga deltagande

Kurt Wennberg, S
Gösta Mukka, S
Anne Niska, S, §§ 77- 91
Gotthard Patomella, S
Jenny Eriksson, S
Birger Lahti, V
Johny Lantto, S
Maria Alldén, V
Laila Mäki, S
Simon Fors, V
Åke Johdet, S, § 75
Ann-Sofi Larsson, V
Göte Eriksson, S
Marianne Liinanki, V
Ulrika Ridefors, S
Sixten Olli, V
Inger Karlsson, S
Stig Töyrä, KD
Ingvar Kauppi, S
Eva Esberg, KD
Perarne Sanglert, S
Peter Eriksson, KD
Folke Hieta, S
Anita Sköld, M
Vesa Hiltunen, S, §§ 75,77- 91 Bertil Kero, M, §§ 75 - 88
Karin Magnström, S
Kerstin Johansson, NS
Sture Hannu, S
Lennart Ojanltava, NS
Owe Pekkari, S
Hans-Erik Fors, V
Lena Jatko, kommunchef

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2012-12-20

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................................
Laila Mäki

Justerare

...........................................................
Inger Karlsson

Paragrafer

75 - 91

........................................................
Stig Töyrä

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2012-12-17

Datum för anslags
uppsättande

2012-12-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

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

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande
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2013-01-12
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

Ärenden

Justerandes sign

§ 75

Information från Pajala Utveckling AB

§ 76

Fastställande av skattesats 2013

§ 77

Investeringsbudget 2013

§ 78

Strategi för e-Samhället

§ 79

Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och
hjälpmedel i ordinärt boende

§ 80

Delårsredovisning 2012-06-30, Lapplands Kommunalförbund

§ 81

Ökning av statsbidrag för gymnasieskola till kommunerna från 2013

§ 82

Arvodesbestämmelser till förtreondevalda

§ 83

Jämlikhetsprogram – Övergripande jämlikhetsplan för Pajala
kommun 2012 – 2014

§ 84

Avgifter för serveringstillstånd, alkholtillsyn och kunskapsprov

§ 85

Motion – Införande av kommunalt vårdnadsbidrag

§ 86

Motion – Återtagande av Pajalabostäder i förvaltningsform inom
Pajala kommun

§ 87

Sammanträdesdagar 2013

§ 88

Nämndernas delgationsbeslut

§ 89

Anmälan av motioner

§ 90

Interpellationer och enkla frågor

§ 91

Information

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 75
Information från Pajala Utveckling AB
VD Kjell Klippmark, Pajala Utveckling AB, Stellan Lundberg,
Ångpanneföreningen, Krister Palo, Trafikverket, Peter Bohm, Cliffton, och
Anders Lundberg, Vectura informerar.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17
§ 76

Dnr KS 2012.186

141

Fastställande av skattesats 2013
Kommunfullmäktige har att fastställa skattesats inför varje år.
Skattesatsen för 2012 är 22.48 kronor.
Under år 2013 sker skatteväxling med landstinget i samband med
övertagandet av hemsjukvården.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-10-01, § 69.
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-10-22, § 62
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 92
Förslag till beslut på sammanträdet
Birger Lahti, V, Simon Fors, V, Ann-Sofi Larsson, V föreslår att skattesatsen
höjs med 25 öre till 22.73 kronor för år 2013.
Wennberg, S, Johny L, S, Perarne Sanglert, S, Anita Sköld, M, Lennart
Ojanlatva, NS och Stig Töyrä, KD föreslår oförändrad skattesats 22.48 kronor
för år 2013 enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Med 22 ja- röster för kommunstyrelsens förslag mot 7 nej-röster för Birger
Lahti, V, mfl förslag finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats för år 2013.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen för år 2013 är oförändrad
22.48 kronor.
_____
Reservation
Vänsterpartiet
§ 77

Dnr KS 2012.186

Investeringsbudget 2013
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17
Investeringsbudgeten som antogs i samband med budget 2013,
verksamhetsplan 2014-2015 har blivit överklagat på grund av att beslutet
strider mot kommunallagen med hänvisning att för stor delegation getts till
kommunstyrelsen. Eftersom det är av stor vikt att kommunen inför 2013 har
en investeringsbudget har förvaltningen utarbetat ett förslag på en mer
detaljerad nivå som fullmäktige kan anta.
Processen för framtagandet har varit samma som tidigare år, ett antal
företrädare för kommunens verksamheter har i samråd med
kommunstyrelsens ordförande tagit fram ett förslag till investeringsbudget.
De investeringar som tagits upp på mötet men som inte fått plats i den
föreslagna investeringsbudgeten är
Ny centralskola i Pajala ca 150 mkr
Nytt badhus Pajala 35-120 mkr
Nytt reningsverk Pajala 3-65 mkr
Åtgärder Dagcentra 5 mkr
Ny konstgräsplan 2 mkr
Upprustning matsal Pajala c-skola 0,3 mkr
Strandpromenad 0,8 mkr
Lekplats 0,6 mkr
För att få en investeringsbudget på 17 mkr har samtliga äskanden dragits ner.
Störst neddragning fick gatubelysning med 1,7 mkr samt upprustning av
klassrum/grupprum med 0,4 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, § 113.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mkr

Socialnämnden
Sängar/övriga inventarier äldreboende
Registerprogram hemtjänsten
Inventarier Handikappomsorg
Summa socialnämnd
Kultur- och utbildningsnämnd
Renovering av klass-/grupprum
Teknik i skolan
Kvarnen + lekplatser förskolan,
säkerhetsåtgärder
Summa kultur- och utbildningsnämd

0,5
0,3
0,1
0,9

0,3
0,3
0,4
1,0

Kommunstyrelsen
Bredband - Industriområde Sågen
Personalrum C-skolans kök
VA
Renhållning
Gator/vägar
Gatubelysning
Pajala Flygplats
Parker
Underhållsåtgärder befintliga fastigheter
Staket
Tillgänglighetsåtgärder kommunhus
Inventarier m m kommunstyrelsen
Junosuando skola fastighetsåtgärder
C-skola Pajala
Tak industrihall/sporthall/badhus
Energiåtgärder
Asfalt
Summa kommunstyrelsen

0,5
0,7
3,2
0,8
2,0
1,7
1,7
0,3
1,0
0,1
0,6
0,2
0,4
0,4
0,8
0,5
0,3
15,1

Totalt

17,0

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till fördelning av investeringsbudget för år 2013.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 78

Dnr KS 2012.383

106

Strategi för eSamhället
Människor förväntar sig i allt högre grad att snabbt, enkelt och säkert kunna
sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande
genom digitala kontaktvägar. Vi lever i en tid då e-samhället utvecklas och
etableras. Det finns kommuner, landsting och regioner som är förebilder i
denna utveckling. Men för de allra flesta innebär detta stora utmaningar och
det är få som själva har kompetens eller resurser att driva denna angelägna
verksamhetsutveckling. Gemensam kraftsamling och ökad kommunal
samverkan är därför nödvändig.
Syftet med strategin är att förbättra kommunal sektors förutsättningar för
utveckling av e-förvaltning genom att peka ut gemensamma mål och
insatsområden. Strategin visar inriktningen på det arbete som behöver göras
gemensamt inom sektorn oavsett verksamhetsområde.
Strategin pekar ut tre övergripande mål för kommunal sektors utveckling av
e-förvaltning som bidrag till e-samhället:
- enklare vardag för privatpersoner och företag
- smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
- högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
I Norrbotten ska Kommunförbundet hålla ihop en arbetsgrupp som tar fram
ett förslag på en strategi för e-Samhället. I arbetsgruppen ingår Luleå, Piteå
och Kalix kommuner. Förslaget tas i kommunförbundets styrelse.
Beslutsunderlag
www.skl.se
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2012-10-29, § 70
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 93
Beslut
Kommunfullmäktige antar mål för kommunal sektors utveckling av eförvaltning som bidrar till e-samhället med enklare vardag för privatpersoner
och företag, smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och
delaktighet samt högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 79

Dnr KS 2012.412

730

Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och
hjälpmedel i ordinärt boende
Kommunförbundet Norrbottens socialberedning har uttryckt oro för
kommunernas beslutsfattande när det gäller avgifter för den hälso- och
sjukvård i ordinärt boende som blir ett kommunalt ansvar från 1 februari
2013 och efterlyser vägledning. Socialchefsnätverket har frågat efter förslag
till beslutsformuleringar och innehåll som stöd i den kommunala hanteringen
av avgiftsfrågan.
Landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt hjälpmedel för den del av
verksamheten som går över till kommunerna utgör 2,5 mkr i 2012 års nivå.
Avsikten med bilagda förslag är att få kostnadsneutralitet för den enskilde
patienten jämfört med nuvarande avgiftsuttag i landstinget. Det innebär att
nedanstående förslag till avgifter för kommunerna är desamma som
landstingets avgifter.
Avgiftsuttaget ska också utgöra grunden för att på länsnivå få intäkter
ungefär motsvarande landstingets intäkter för hälso- och sjukvård samt
hjälpmedel för den del av verksamheten som övergår till kommunerna – 2,5
mkr i 2012 års nivå. På kommunnivå kan skillnader mellan beräknade och
faktiska intäkter skilja sig åt på grund av människors olika betalningsförmåga
kopplat till den begränsning som maxtaxan innebär.
Likställighetsprincipen i Kommunallagen förutsätter att alla medborgare i
kommunen behandlas lika. Ingen avgift för hälso- och sjukvård och
hjälpmedel preciseras för de personer som bor i särskilt boende. Därför är det
nödvändigt att även ta ett beslut som innebär att omvårdnadsavgiften i
särskilt boende också omfattar avgifter för hälso- och sjukvård samt
hjälpmedel.
Landstinget gör årligen en översyn av avgifterna. Inför 2013 pågår en
översyn, som sannolikt kommer att förändra den avgiftssättning som
redovisas i förslaget. Landstingets nya avgifter för 2013 beslutas under
november månad. Därför kan det vara lämpligt att de kommunala avgifterna
beslutas i decemberfullmäktige för att kunna motsvara landstingets avgifter
för hälso- och sjukvård respektive hjälpmedel.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 79 forts

Dnr KS 2012.412

730

Beslutsunderlag
Förslag till avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och
hjälpmedel i ordinärt boende.
Socialnämndens protokoll 2012-10-03, § 57.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 94
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Pajala kommun följer Norrbottens Läns
Landstings avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården samt
hjälpmedel i ordinärt boende samt att i kommunens beslutade avgift för
omvårdnad i särskilt boende ingår avgift för hälso- och sjukvård samt
hjälpmedel. Avgifterna gäller fr o m 2013-02-01.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 80

Dnr KSa 2011.108

612

Delårsredovisning 2012-06-30 Lapplands Kommunalförbund
Vid direktionsmöte inom Lapplands Kommunalförbund, 2012-10-03, § 62,
delårsredovisning 2012-06-30 behandlats.
Direktionen föreslår medlemskommunerna besluta;
att godkänna delårsredovisningen,
att delårsrapport och revisionsutlåtande tillställs respektive fullmäktigeförsamling i medlemskommunerna för godkännande.
Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbunds direktions protokoll 2012-10-03
Delårsredovisning 2012-01-01 - 2012-06-30
Revisorernas utlåtande
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 71
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 95
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsredovisning 2012-06-30 och
revisionsutlåtande för Lapplands Kommunalförbund.
_____
Protokoll skickas till
Lapplands Kommunalförbund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 81

Dnr KS 2012.271 612

Ökning av statsbidrag för gymnasieskola till kommunerna från
2013
Regeringens budgetproposition för år 2013 som innehåller en ökning av
statsbidrag för gymnasieskola som motsvarar den besparing som tidigare
genomförts. För Lapplands Kommunalförbund uppgår den genomförda
besparingen i budget inför 2013 till 4 952 tkr. Pengar som återförs till
kommunerna är utifrån invånarantal och stämmer inte överens med nedanstående fördelningsnyckel.
Statsbidragsminskning 2013 fördelat enligt förbundsordningens
fördelningsnyckel:
Gällivare kommun
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Pajala kommun

38,52 %
9,91 %
38,02 %
13,55 %

1 907 tkr
491 tkr
1 883 tkr
671 tkr

100,00 %

4 952 tkr

Dessa belopp är att betrakta som maximala belopp ifall återbetalningen till
kommunerna mot förmodan skulle överstiga den genomförda besparingen.
Beslutsunderlag
Lapplands Kommunalförbunds direktions protokoll 2012-10-03, § 71
Kommunstyrelsens arbetsutksotts protokoll 2012-10-29, § 72
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 96
Beslut
Kommunfullmäktige lämnar tilläggsanslag med max 671 tkr i och med
statsbidragsminskning 2013.
_____
Protokoll skickas till
Lapplands Kommunalförbund

Justerandes sign
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§ 82

Dnr KS 2012.382

006

Arvodesbestämmelser till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges arvodesberedning har överlämnat förslag till
bestämmelser för arvoden samt arvodesnivåer för förtroendevalda i Pajala
kommun.
Beslutsunderlag
Förslag till arvodesbestämmelser samt arvodesbelopp
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 74
Vänsterpartiets förslag till arvodesbetstämmelser
Yttrande från Norrbottens Sjukvårdsparti, Kristdemokraterna och
Centerpartiet
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 98.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-17, § 116
Förslag till beslut på sammanträdet
Stig Töyrä, KD, föreslår återremiss.
Kurt Wennberg, S, Perarne Sanglert, S, Anne Niska, S, Simon Fors, V, Anita
Sköld, M föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Peter Eriksson, KD föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Kerstin Johansson, NS, föreslår bifall till arvodesgruppens förslag förutom
vad gäller arvodesnivåerna. Föreslår indexreglering med utgångspunkt
dagens nivå och att insynsarvode införs för partier i opposition.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslag på återremiss eller om ärendet skall avgöras idag
och finner att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande ställer förslag från Peter Erikssons, KD och Kerstin Johansson,
NS mot kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17

§ 82 forts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag samt att
arvodesnivåerna följer inkomstbasbeloppet, IBB, att gälla fr o m 2013-01-01.
Kommunfullmäktiges ordförande
1:a och 2:a vice ordförande

10 %
1,5 %

Kommunstyrelsens vice ordförande

30 %

Personalutskottets ordförande
Personalutskottets vice ordförande

30 %
1,5 %

Tekniska utskottets ordförande
Tekniska utskottets vice ordförande

30 %
1,5 %

Tillgänglighets- och Pensionärsrådsordförande

Justerandes sign

1,5 %

Hälsorådets ordförande

1,5 %

Plan- och miljönämndens ordförande
Plan- och miljönämndens vice ordförande

30 %
1,5 %

Socialnämndens ordförande
Socialnämndens vice ordförande
Alkoholinspektion
Jour fredag-måndag

50 %
4%
1,4 %

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande
Kultur- och utbildningsnämndens vice ordförande

40 %
4%

Valnämndens ordförande, ej valår
Valnämndens ordförande, valår

2%
2%

Överförmyndare
Vice överförmyndare

30 %
4%

Officiant (per gång)

0,9 %

Vigselförrättare (per gång)

0,9 %

Utdragsbestyrkande

2%

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(23)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-12-17
§ 82 forts.
Kommunfullmäktige föreslår bolagsstämmorna i Pajala Värmeverk AB och
Pajalabostäder AB besluta att ordförandearvodena likställs med ordförandearvodena i Tekniska utskottet och Personalutskottet med 30 % av IBB.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att sammanträdesarvoden/förättningsarvoden gäller enligt nuvarande regler.
_____
Reservation
Kerstin Johansson och Peter Eriksson reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
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§ 83

Dnr KS 2911,338

926

Jämlikhetsprogram – Övergripande jämlikhetsplan för Pajala
kommun 2012-2014
Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra
sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lagen
anger dessutom att arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet bedriver ett
målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt att
arbetsgivaren vart tredje år upprättar en plan för sitt jämställdhetsarbete.
Samtliga diskrimineringsgrunder omfattas med andra ord inte av kravet på
att arbetsgivaren bedriver ett aktivt arbete och kravet på plan gäller endast
jämställdhet, dvs avser endast diskriminering p g a kön. Även Sveriges
nationella mål inom detta område avser endast diskriminering pga kön.
Arbetsgivaren Pajala kommun har valt att inkludera samtliga
diskrimineringsgrunder i sitt jämlikhetsarbete och kalla jämställdhetsplanen
för jämlikhetsprogram så att ingen av diskrimineringsgrunderna glöms bort i
den kommunala verksamheten.
Beslutsunderlag
Jämlikhetsprogram – Övergripande jämlikhetsplan för Pajala kommun 20122014.
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 97.
Personalutskottets protokoll 2012-12-04, § 28
Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, § 114
Beslut
Kommunfullmäktige antar Jämlikhetsprogram – Övergripande
jämlikhetsplan för Pajala kommun 2012 – 2014.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr SOC 2012.421

706

Avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn och kunskapsprov
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgift för
prövning av tillstånd samt avgift för löpande tillsyn (10 kap Alkohollagen) av
den som har serveringstillstånd.
Pajala kommuns nuvarande avgifter fastställdes år 2001. Nuvarande beslut
om avgifter innefattar ej alla former av tillstånd som alkohollagen medger.
Förslaget omfattar förslag till avgift för alla former av tillstånd, tidigare
former är reviderade vad gäller belopp. Samtliga föreslagna avgifter är i
paritet med flera kommuner i övriga länet.
Beslutsunderlag
Förslag till nya avgifter för alkoholtillstånd/tillsyn
Tjänsteskrivelse, 2012-11-23
Socialnämndens protokoll 2012-12-05
Kommunstyrelens protokoll 2012-12-17, § 115
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar;
1. Anta avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn samt avgift för
kunskapsprov.
2. Påminnelseavgift 500 kronor utgår om restaurangrapport ej inkommer
inom föreskriven tid.
3. Högsta avgiften (10 000 kronor) skall debiteras om restaurangrapport
inte inkommit efter två påminnelser.
_____
Protokoll skickas till
Alkoholhandläggare
Enhetschef Individ och Myndighet
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§ 85

Dnr KS 2012.272

012

Motion – Införande av kommunalt vårdnadsbidrag
Kristdemokraterna Stig Töyrä, Peter Ericsson och Eva Esberg föreslår i
motion att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och klarlägga
administrativa regler som krävs samt fatta de beslut som behövs för att
kunna införa ett kommunalt vårdnadsbidrag.
Beslutsunderlag
Motion 2012-06-18.
Kommunchefen och Kultur- och utbildningschefens tjänsteskrivelse
2012-10-17.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 76.
Kommunstyrelens protokoll 2012-11-19, § 100.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Eva Esberg, KD föreslår bifall till motionen.
Simon Fors, V, föreslår avslag av motionen enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
_____
Reservation
Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokoll skickas till
Kristdemokraterna
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§ 86

Dnr KS 2012.68

107

Motion – Återtagande av Pajalabostäder i förvaltningsform inom
Pajala kommun
Fullmäktigegruppen Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att en utredning
tillsätts omgående för att se över fördelarna med att återta Pajalabostäder i
förvaltningsform inom Pajala kommun.
Beslutsunderlag
Motion 2012-02-20.
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2012-10-19.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-10-29, § 77
Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-19, § 101
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Vänsterpartiet
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§ 87
Sammanträdesdagar 2013
Förslag till sammanträdesdagar 2013.
25 februari, 22 april, 17 juni, 21 oktober, 16 december
Beslut
Kommunfullmäktige antar sammanträdesplan enligt förslag.
_____
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§ 88
Nämndernas delegationsbeslut
Beslut fattade av nämnder på delegation av fullmäktige enligt 3 kap 10 och 12
§§ kommunallagen skall återredovisas till fullmäktige enligt 3 kap 15 §
samma lag.
Besluten finns tillgängliga på kommunkansliet förtecknade i protokoll för
kommunstyrelsen §§ 1 - 116, socialnämnden §§ 1 - 82 , kultur- och
utbildningsnämnden §§ 1 - 85 samt plan- och miljönämnden §§ 1 – 187.
Samtliga beslut är tagna under tiden 2012-01-01 – 2012-12-07.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av nämndernas
delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 2012-12-17, § 88.
_____
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§ 89
Anmälan av motioner
Moderaterna, Anita Sköld, föreslår i motion att Älvspromenaden i Pajala
förlängs och breddas samt att belysning sätts upp.
Perarne Sanglert, S, föreslår i motion att kommunfullmäktige uppdrar åt
Tekniska kontoret att genomföra en översyn av gällande hastighetsbegränsningar både för att öka respekten för angivna skyltning, men också
för att minska risken för allvarliga olyckor samt att Tekniska kontoret får i
uppdrag att efter en sådan utredning ta initiativ till förmå Trafikverket och
Länsstyrelsen att ta nya beslut om lämpligare hastighetsregler.
Persarne Sanglert, S, föreslår i motion att kommunfullmäktige ger i uppdrag
till kommunstyrelsen och övriga kommunala institutioner att på alla sätt
arbeta för att en anslutningsväg kommer till stånd. Vidare att
kommunstyrelsen också får i uppdrag att utreda om någon av de befintliga
skogsbilvägarna skulle kunna rustas upp till en för arbetspendling acceptabel
standard samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka olika
möjligheter till finansiering av en sådan anslutningsväg. Det skulle kunna
vara kommunal medfinansiering, sponsring från näringslivet etc.
Lennart Ojanlatva, NS och Kerstin Johansson, NS föreslår i motion att
kommunledning tar sitt ansvar för människorna i Kangos och åtgärdar det
ständigt återkommande vattenproblemet.
Peter Eriksson, KD föreslår att kommunen verkar för att en anslutning till
genvägen vid Anttis blir verklighet.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar inlämnade motioner till kommunstyrelsen
för beredning.
_____
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§ 90
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer har inkommit.
Kristdemokraten Stig Töyrä ställer följande frågor;
Till Ordförande av Kultur och utbildningsnämnd.
Under hösten blev skolorna i Pajala kommun utsedda till en av Sveriges bästa
skolor, enligt undersökning som Lärarförbundet låtit göra.
Eleverna i Pajala högstadier har också fått berömmelse över att alla elever i
9:an klarat minst godkänt i alla kärnämnen.
Nu kan vi läsa om att eleverna i åk 9 i Pajala kommun, ligger bland de skolor
som ligger sämst till när det gäller att klara godkänt i de Nationella proven.
Vissa ämnen hade bara 42% av eleverna klarat godkänt resultat.
Fråga: Hur kan denna skillnad mellan godkända betyg och det dåliga resultat
i Nationella proven förklaras?
Till Kommunstyrelsens ordförande
Pajala Flygplats heter ju, Pajala Ylläs Airport.
Fråga: Hur mycket satsar Kolari kommun årligen för att få ha sitt namn på
flygplatsen?
Hur många flyg är destinerade till nämnda flygplats där resenärerna ska till
Ylläs?
Till socialnämnden ordförande
Enligt uppgift har socialnämnden tagit beslut om att Garvaregården ska
stängas (har ej kollat om det stämmer). Om detta stämmer, är det inte
brukligt i vår kommun att strukturella förändringar som stängningar av
äldreboenden och skolor tas i kommunfullmäktige? Detta gjorde vi när
Allégården i Kangos stängdes t.ex.
Samt hur planerar socialnämnden att klara boendet för äldre par som vill
fortsätta att bo tillsammans?
Beslut
Frågorna tillställs respektive ordförande för svar vid nästkommande
kommunfullmäktige 2013-02-25.
_____
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§ 91
Information
F r o m 2013-01-01 kommer inga justerade protokoll från nämnder, styrelser
och kommunfullmäktige att skickas ut till ledamöterna i pappersform.
Protokollen kommer att läggas ut på hemsidan där alla kan ta del av dem,
undantaget Plan- och miljönämnden som p g a personuppgiftslagen inte
publiceras
_____
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