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Ärenden

Justerandes sign

§ 59

Information Leader och Fiskeområde Tornedalen Haparanda
skärgård

§ 60

Medfinansiering av projekt Heart of Lapland

§ 61

Omdisponering av medel i projekt ”Bredband i glesbygd”

§ 62

Fördjupad översiktsplan för Pajala centralort. Beslut om samråd
enligt Plan- och bygglagen 3 kap 7-9 §§

§ 63

Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension
(AKAP-KL) m m

§ 64

Tilläggsanslag till socialnämnden

§ 65

Motion – Bostadssituationen i Junosuando

§ 66

Motion – Laestadiusmuseet

§ 67

Motion – Räddningstjänst samverkan

§ 68
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§ 69
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2013-11-04

§ 59
Information Leader och Fiskeområde Tornedalen Haparanda
skärgård
Britt-Marie Veräjä, Börje Rytiniemi, Håkan Wikman och Owe Pekkari
informerar.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

2013-11-04

Dnr KS 2013.337

106

Medfinansiering av projekt Heart of Lapland
Besöksnäringen är idag en strategiskt viktig näring i regionen gällande
tillväxt och sysselsättning. Den är en nätverksekonomi, bestående till stor del
av många små företag, där allt från transport till handel, restaurang,
aktivitetsföretag och hotell tar del av besökarens konsumtion.
Besöksnäringen är också sysselsättningsintensiv och ökad omsättning leder
snabbt till att nya jobb skapas. Näringen skapar i stor utsrträckning arbetstillfällen för både kvinnor, unga och innevånare med utländsk bakgrundVidare skapar besöksnäringen arbetstillfällen som stannar på platsen där
genomförande ska ske, d v s jobben kan inte flytta från orten. Därför är den
också en viktig näring för utveckling av glesbygd på samma gång som glesbygdens traditionella nackdelar vänds till fördelar och attraktion.
Den kommunala medfinansieringen är baserad på samma medfinansiering
som respektive kommun gått in med till det lokala destinationsbolaget under
2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
godkänna medfinansiering av projekt Heart of Lapland med 525 tkr för år
2014.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61

2013-11-04

Dnr KS 2010.391

005

Omdisponering av medel i Projekt ”Bredband i glesbygd”
Som ett led i Pajala kommuns IT strategiplan ansökte kommunen i juli 2010
ekonomiska medel från Jordbruksverket samt PTS för projektet ”Bredband i
glesbygd”. Utgångspunkten var att bygga fiberoptisk förbindelse till Erkheikki
– Sahavaara- Kaunisvaara- Aareavaara – Huukki – Kolari- Kaunisjoensuu.
De medel som Pajala kommun erhållit för bredbandsutbyggnad och som
enligt ursprungsplan skulle användas till att bygga ut objekten Erkheikki,
Kaunisvaara, Huuki, Aareavaara och Kolari kommer att behöva omprioriteras
p g a förhållanden som tillkommit och ej varit kända initialt.
Beslutsunderlag
Ändrade förutsättningar för bredbandsutbyggnad i Pajala kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att;
1. Aareavaara som är klar till 80% färdigställs och tas i drift omgående.
Kostnaden för färdigställandet är beräknad till 250 000 kronor.
2. Efter färdigställd ombyggnad av väg 99 återskapa det ortsammanbindande
nätet enligt punkt 1. Kostnaden beräknas till 2 505 635 kronor. Mesta
möjliga samordningsvinst eftersträvas med SKANOVA.
3. Kaunisvaara ortsnät färdigställs när vägombyggnaden är klar förutsatt att
Trafikverket ersätter Pajala kommun för de extra kostnader som deras
vägombyggnad förorsakar. Kostnaden för färdigställning beräknas till
1 300 000 kronor. Om inga medel erhålls från Trafikverket är
färdigställandet av Kaunisvaara ortsnät inte finansierad och kan inte
verkställas.
4. ELTEL Networks fortsätter sitt engagemang då ELTEL varit den
entreprenör som byggt ursprungsanläggningarna och är därigenom väl
insatta i problematiken och förhållandena som råder för närvarande för
det ortssammanbindande nätet. ELTEL står för projektledning och
utförande av samtliga uppräknade objekt.
5. Pajala kommuns intressen även fortsättningsvis bevakas av entreprenör
under vägombyggnaden väg 99 så att t ex material som flyttas tas till vara,
vägövergångar anordnas för kommunens räkning etc.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(14)

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61 forts.

2013-11-04

Dnr KS 2010.391

005

6. Övriga pågående objekt leds och koordineras av entreprenör
a. Kangos ombyggnad
b. Nya Industriområdet
c. Hantering av omläggning trafik till Vattenfall och ortssammanbindande nät Autio – Kaunisvaaara
d. Net4 mobilty aktiviteter i Pajala kommun. Totalt 7 master.
7. Ortsammanbindande och ortsnät i Huuki och Kolari flyttas fram i
avvaktan på Trafikverkets agerande vad gäller vidare ombyggnader av
aktuella vägar och ekonomisk ersättning till Pajala kommun för de
kostnader kommunen drabbas av p g a vägombyggnader.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 62

2013-11-04

Dnr KS 2013.336 212

Fördjupad översiktsplan för Pajala centralort. Beslut om samråd
enligt Plan- och bygglagen 3 kap. 7-9§§
Plan- och miljöenheten har framtagit förslag till ny fördjupad översiktsplan
för Pajala centralort. Plan- och miljönämnden har beslutat om att ge
ordförande i nämnden delegation att besluta om samråd, dnr
BALLM.2010.235, § 116, efter att förslaget till fördjupad översiktsplan
kompletterats med utredning gällande kommunens ställningstagande till
exploatering i strandnäralägen inom centralorten.
Pajala kommun befinner sig i ett expansionsskede till följd av
gruvetableringen. Detta innebär att det finns goda möjligheter till en för
kommunen positiv utveckling. Detta ställer höga krav på som måste ta sig an
flera stora utmaningar. Kommunens mål är att nå 10 000 invånare år 2020
och centralorten Pajala förväntas växa mest. Syftet med den fördjupade
översiktsplanen är att ta fram riktlinjer för utvecklingen av centralorten de
närmaste 10-20 åren. Den fördjupade översiktsplanen skall ses som ett
viktigt strategiskt dokument som utgör en samlad, övergripande och
långsiktig strategi för framtida mark- och vattenanvändning i centralorten.
Den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån fyra övergripande strategier;
koncentration, mötesplatser, stråk samt älvnära, vilka löper likt en röd tråd
genom hela planen. I planen redovisas planförslag för sex tematiska områden
under vilka de övergripande visionerna för Pajala centralort beskrivs.
Planförslag redovisas även i detalj för tretton olika geografiskt indelade
karaktärsområden.
I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen har en
Miljökonsekvensbeskrivning genomförts som medföljer som bilaga till
dokumentet.
En kulturmiljöinventering av centralorten genomförs under hösten 2013.
Kulturmiljöinventeringen kommer att medfölja som bilaga till den
fördjupade översiktsplanen när den har sammanställts.
En utredning gällande kommunens ställningstagande till exploatering i
strandnära lägen inom centralorten är under genomförande och beräknas
vara färdig senast 2013-11-04.
Beslutsunderlag
Förslag till Fördjupade översiktsplan för Pajala centralort.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta förslag till fördjupad
översiktsplan för Pajala centralort till samråd enligt Plan- och bygglagen 3
kap 7 – 9 §§.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

2013-11-04

Dnr KS 2013.306

024

Överenskommelse om Avgiftbestämd KollektivAvtalad Pension
(AKAP-KL) m m
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta
har träffat överenskommelse med OFRS förbundsområden Allmän
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd samt Akademiker Alliansen och till
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om ett helt avgiftsbestämt
pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) som
träder i kraft den 1 januari 2014 gäller endast för arbetstagare som är födda
1985 eller tidigare. Det har också träffats tre principöverenskommelser;
Familjeskydd, Betalning av pensionsavgift samt Särskild avtalpension inom
Räddningstjänsten.
Överenskommelse om ändringar i kollektivavtalet AKAP-KL har träffats med
Svenska Kommunalarbetarförbundet. Ändringarna kompletterar den
överenskommelse som träffades den 19 juni 2013. I och med dessa ändringar
gäller från den 1 januari 2014 ett likalydande AKAP-KL med samtliga
arbetstagarorganisationer inom kommunal sektor.
Beslutsunderlag
Cirkulär 13:55.
Bilagor 1 – 7.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

2013-11-04

Dnr SOC 2013.137

041

Tilläggsanslag till socialnämnden
Socialnämnden har 2013-09-25, § 35 beslutat begära tilläggsanslag hos
kommunfullmäktige med 2 mkr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2013-09-25, § 35.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen
utan eget förslag.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

2013-11-04

Dnr KS 2013.223

233

Motion – Bostadssituationen i Junosuando
Socialdemokraterna Åke Johdet, Ingvar Kauppi, Ingvar Lungfors och Vesa
Hiltunen föreslår i motion;
1: Att Pajala kommun arbetar aktivt för att lösa den prekära bostadssituationen i Junosuando
2. Att eventuellt samarbete sker med privata aktörer
3. Att Junosuandos prekära bostadssituation löses skyndsamt
4. Att i Junosuando finns en antagen byggrätt som medger bygge med 1000
m2 våningsyta.
Beslutsunderlag
Motion.
Yttrande 2013-10-03, Pajalabostäder AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta anse
motionen besvarad i punkterna 1 – 3 samt att punkt 4 endast är ett
konstaterande och kräver därmed ej något svar.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

2013-11-04

Dnr KS 2013.326

875

Motion – Laestadiusmuseet
Vänsterpartiet Birger Lahti, Hans-Erik Fors, Marianne Liinanki, Britta
Tervaniemi, Maria Alldén och Sixten Olli föreslår i motion att kommunen
bibehåller samtliga inventarier och föremål som finns i det nu nedlagda
Laestadiusmuseet samt att kommunen skyndsamt arbetar med frågan om att
starta museum i annan lokal eller att någon aktör driver museets verksamhet.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-21.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till kultur- och
utbildningschef Leif Rönnbäck.
_____
Protokoll skickas till
Kultur- och utbildningschef Leif Rönnbäck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

2013-11-04

Dnr KS 2013.325

023

Motion - Räddningstjänst samverkan
Kristdemokraterna Leif Gramner, Stig Töyrä och Peter Ericsson föreslår i
motion att Pajala kommun undersöker och initierar samverkan med
Överkalix när det gäller rekrytering av kommande räddningstjänstchef.
Beslutsunderlag
Motion 2013-10-20.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunchef Lena
Jatko.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchef Lena Jatko

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-11-04

§ 68
Meddelanden

Förslag till detaljplan för fastighet Tärendö 10:19, Plan- och miljönämnden.
Remisstid t o m 2013-11-12
Förslag till detaljplan för fastighet Korpilombolo 8:22, samrådsredogörelse,
Plan- och miljönämnden.
Granskning av förslag till detaljplan för Junosuando, fastighet 5:41 och 5:18
samt Salmijärvi 1:10, Plan- och miljönämnden. Remisstid t o m 2013-11-12.
Beslut
Till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2013-11-04

§ 69
Chefsrapport
Lunch för pensionärer i skolmatsalar?
Anvisning av kommun att ta emot ensamkommande barn, Migrationsverket.
Öppet arbetslösa inskrivna vid Arbetsförmedlingen.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

