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Anita Weinz, NS
Anita sköld, M
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 100
Information om Brottsförebyggande rådet
BRÅ samordnare Anna Uusitalo informerar om Brottsförebyggande rådet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 101

Dnr KS 2017.203

106

Hälsorådet i Pajala kommun
Hälsorådet i Pajala kommun har varit föremål för utvärdering. Rådet föreslår
i enlighet med utvärderingen att kommunstyrelsen beslutar utse ett hälsoråd
i Pajala kommun med syfte att arbeta med folkhälsofrågor. I förslaget föreslås
en omstrukturering där det lokala brottsförebyggande rådet och Hälsorådet
blir att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Hälsorådet ska
fungera som en samrådsfunktion mellan kommunen och andra myndigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-06-07.
Hälsorådets protokoll, 2017-06-14.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att införa Hälsoråd i Pajala kommun.
Kommunstyrelsen ger uppdrag till förvaltningen att ta fram ett reglemente
för Hälsorådet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 102

Dnr KS 2017.30

003

Delegationsordning
Kommunstyrelsens delegationsordning för kommunstyrelsen föreligger med
anledning av politisk omorganisation.
Beslutsunderlag
Delegationsordning, 2017-09-28.
Allmänna utskottets protokoll 2017-09-04, § 75.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta delegationordningen med föreslagen ändring
på sida 9, punkt 1.2.11 där delegat ändras från kommunchef eller
kommunstyrelsens ordförande till finansekonom inkluderande anmärkning
om kontrasignerare personalchef, kommunchef eller kommunsekreterare.
_____
Protokoll skickas till
Samtliga verksamheter
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 103

Dnr KS 2017.210

025

Riktlinjer för tjänstledigheter
Förvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen för
beslutanderätt i personalärenden med anledning av framtagande av ny
kommunövergripande delegationsordning. Riktlinjer för tjänstledigheter
föreligger.
Beslutsunderlag
Förslag till riktlinjer för tjänstledigheter.
Tjänsteskrivelse 2017-09-06.
Personalutskottets protokoll 2017-09-18, § 19.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för tjänstledigheter. Riktlinjerna
ersätter tidigare beslut om tjänstledigheter.
_____
Protokoll skickas till
Personal- och löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 104

Dnr KS 2017.209

023

Handlingsplan för att öka andelen som arbetar heltid
Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i
kommunerna och landstingen jobbar heltid. I april 2016 tecknade Kommunal
och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ett nytt kollektivavtal för
anställda inom välfärdssektorn. Avtalet innehåller tydliga mål om att införa
heltid som norm. Pajala kommun ska därför, med utgångspunkt från
verksamhetens behov och resurser, ha en plan som arbetas fram tillsammans
med Kommunal om hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka.
Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för
det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31.
Beslutsunderlag
Utredning gällande heltid som norm, 2014-08-29.
Tjänsteskrivelse, 2017-09-06.
Personalutskottets protokoll 2017-09-18, § 18.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kumpula Kostet (V) föreslår enligt personalutskottets förslag, med ändring
att stryka meningen ”deltid som alternativ för den som önskar”, som en aktiv
åtgärd för att etablera heltid som norm vid anställning i Pajala kommun.
Ericsson (KD) föreslår enligt personalutskottets förslag och behålla meningen
”deltid som alternativ för de som önskar”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Kumpula Kostets (V) förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar följande;
Att utifrån kommunfullmäktiges strategi om att verka för heltid besluta att
huvudinriktningen vid nyanställning ska vara anställning på heltid,
Att tillsvidareanställda medarbetare ska erbjudas heltidstjänster.
Att ovanstående ska vara verkställt senast 2021-05-31.
Att handlingsplanen för hur detta ska verkställas ska vara klar 2017-12-31.
Kommunstyrelsen beslutar ytterligare att personer anställda enligt
kollektivavtalen PAN, RIB och BEA omfattas inte av rätten till heltid,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 104 forts.
Att stryka bisatsen ”deltid som alternativ för de som önskar”.
_____
Protokoll skickas till
Personal- och löner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(23)

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9(23)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 105

Dnr KS 2017.222

133

Framtida verksamhet inom EKB
Anvisningar av ensamkommande barn till Pajala kommun har i princip
avstannat och den grupp som idag finns i Pajala blir äldre. Intäkterna
kommer minska från dagens 35 mkr till cirka 9 mkr. Enligt
tillströmningsprognoser samt budgetförutsättningar innebär det på årsbasis
att avdelningen för integrations och arbetsmarknad måste vidta åtgärder för
att komma i budgetbalans år 2018. Sammantaget innebär det att behovet av,
och möjligheterna för, att driva ett boende för ensamkommande barn i HVBform upphör. Integration- och arbetsmarknadsavdelningen har tagit fram ett
underlag med scenarion och alternativ. För att säkra den ekonomiska
prognosen föreslås alternativ tre med avveckling av HVB-boende och att
verksamheten övergår till stödboende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-25.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kumpula Kostet (V) föreslår ge avdelningschefen för integration och
arbetsmarknad i uppdrag att anpassa verksamheten i enlighet med förslag
från integrations- och arbetsmarknadsavdelningen.
Hammarström (S) lämnar tilläggsförslag om att återkoppling från
avdelningschef för integration och arbetsmarknad ska ske regelbundet under
processen och vid avslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge avdelningschefen för integration och
arbetsmarknad i uppdrag;
Att anpassa verksamheten efter boendealternativ,
Att samverka med berörda parter,
Att vidta åtgärder för övertalig personal samt,
Att ålägga avdelningschef för integration och arbetsmarknad att regelbundet
lämna återkoppling till kommunstyrelsen under processen och vid avslut.
Åtgärderna ska vara verkställda 2018-03-31.
_____
Protokoll skickas till
Avdelning för integration och arbetsmarknad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 106

Dnr KS 2017.204

040

Utskrifts- och kopieringstaxor
Förslag till utskrifts- och kopieringstaxor föreligger.
Beslutunderlag
Utredning gällande utskrifts- och kopieringstaxor, 2017-10-02.
Förslag till utskrifts- och kopieringstaxor, 2017-10-02.
Allmänna utskottets protokoll 2017-09-04, § 74.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta utskrifts- och
kopieringstaxor.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 107

Dnr KS 2017.223

611

Tillsynsrapport Kangos kultur- och ekologiskola
Med hänvisning till ”Rapport om regelbunden tillsyn i fristående förskola och
fritidshem” vid Kangos kultur- och ekologiskola föreslås Kangos kultur- och
ekologiskola årligen, till februari månads utgång, lämna årsredovisnig,
bokslut - budget för innevarande och kommande år, verksamhetsberättelse,
redogörelse för det systematiska kvalitetsarbetet, aktuellt registreringsbevis,
likabehandlingsplan, barnomsorgstaxa, barnsäkerhetskontroll samt att
senast vid utgången av oktober månad 2017 inkomma med åtgärdsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-12.
Kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2017-08-29, § 54.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Kangos kultur- och ekologiskola årligen, vid
februari månads utgång, ska inlämna följande redovisning till Pajala
kommun:
-

Årsredovisning, bokslut
Budget för innevarande/ kommande år
Verksamhetsberättelse
Redogörelse för det systematiska kvalitetsarbetet
Aktuellt registreringsbevis
Likabehandlingsplan
Barnomsorgstaxa
Barnsäkerhetskontroll

Kommunstyrelsen beslutar vidare att Kangos kultur- och ekologiskola senast
vid utgången av oktober månad 2017 ska inkomma med åtgärdsplan enligt
kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-08, § 47.
_____
Protokoll skickas till
Kangos kultur- och ekologiskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 108

Dnr KS 2017.224

611

Remissvar SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning
Remissvar SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning föreligger.
Beslutsunderlag
Remissvar SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning, 2017-09-18.
Kultur- och utbildningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 3.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta kultur- och utbildningschefens remissvar
SOU 2017:44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning som
sitt eget och skicka det till Utbildningsdepartementet.
_____
Protokoll skickas till
Utbildningsdepartementet
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 109

Dnr KS 2017.218

860

Remissvar SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt
minoritetspolitik
Remissvar SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik
föreligger.
Beslutsunderlag
Remissvar SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik,
2017-09-25.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta minoritetsspråkssamordnarens Remissvar
SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik som sitt
eget och skicka det till Kulturdepartementet.
_____
Protokoll skickas till
Kulturdepartementet
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 110

Dnr KS 2017.22

003

Revidering av reglemente för Kommunala Minoritetsrådet/
Minoritetsutskottet
Revidering av reglemente för Kommunala Minoritetsrådet/
Minoritetsutskottet föreligger. Förslaget innehåller att tillägga uppgift om
Minoritetsutskott och förtydliga Minoritetsrådets och Minoritetsutskottets
uppdrag.
Beslutsunderlag
Reglemente för Kommunala Minoritetsrådet/ Minoritetsutskottet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat
reglemente för Kommunala Minoritetsrådet/ Minoritetsutskottet.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 111

Dnr KS 2017.225

860

Revidering av riktlinjer om bidrag till kultur- och språkinsatser
Revidering av riktlinjer om bidrag till kultur- och språkinsatser föreligger.
Beslutsunderlag
Riktlinjer om bidrag till kultur- och språkinsatser.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer om
bidrag till kultur- och språkinsatser med ändring att utskott under punkt 4.
ändras till minoritetsutskott.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 112

Dnr KS 2014.276

102

Minoritetsrådet – utskott
För att förtydliga Minoritetsrådets och Minoritetsutskottets uppdrag föreslås
att minoritetsrådet efterföljs av ett beslutande utskott, Minoritetsutskottet,
som består av de förtroendevalda politiker som är tillsatta i Minoritetsrådet.
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om inrättande av Minoritetutskott.
Beslutsunderlag
Reglemente för Kommunala Minoritetsrådet/ Minoritetsutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godtar föreslagen
revidering. Kommunstyrelsen beslutar ytterligare att Minoritetsutskottet ska
bestå av de förtroendevalda utsedda i Minoritetsrådet som är Johny Lantto
(S), Laila Mäki (S), Karin Magnström (S), Sture Hannu (S), Evgeny Krakov
(S) och Carolina Suikki (V).
_____
Protokollet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 113

Dnr KS 2017.25

001

Ändrad benämning på utskott
Förslag om att ändra benämning på Kultur- och utbildningsutskottet
respektive socialutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att benämningarna för utskotten blir
omsorgsutskottet respektive kultur- och utbildningsutskottet.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 114

Dnr KS 2016.73 041

Äskande från tekniska och Pajalabostäder AB
Tekniska enheten och Pajalabostäder AB äskar medel om medel för att
genomföra utredning avseende framtida organisation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2017-09-27.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kumpula kostet (V) föreslår enligt tjänstemännens förslag.
Ericsson (KD) och Weinz (NS) föreslår avslag på äskandet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra. Ordföranden finner att
kommunstyrelsens beslutar om bifall till tjänstemannaförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 300 000
kr från omställningsprojektet till tekniska enheten och Pajalabostäder AB för
att genomföra utredning avseende framtida organisation.
_____
Protokollet skickas till
Tekniska enheten
Pajalabostäder AB
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 115

Dnr KUN 2017.38 706

Motion – Barnomsorgstaxa
Eriksson, P (KD), Töyrä (KD) och Gramner (KD) föreslår i motion att
kommunen ska se över barnomsorgstaxan. I Pajala kommun är
barnomsorgen gratis, något kommunen inte har råd med. Därför anges att
kommunen ska ta betalt för barnomsorg upp till gällande maxtaxa och att ge
möjlighet till att erbjuda barnomsorg halvtid till halv taxa.
Kultur- och utbildningsnämnden har reviderat Tillämpningsregler för
förskola och fritids.
Beslutsunderlag
Motion, 2015-10-26.
Protokoll kultur- och utbildningsnämnden 2016-05-24, §21.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kumpula Kostet (V) föreslår att anse motionen besvarad enligt beslut från
kultur- och utbildningsnämnden 2016-05-24, § 21.
Ericsson (KD) föreslå bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är
besvarad.
_____
Protokoll skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 116

Dnr KS 2014. 276 102

Valärende – Kultur- och utbildningsutskottet
Kommunstyrelsen har att utse ordförande respektive vice ordförande till
kultur- och utbildningsutskottet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kumpula Kostet (V) föreslår Evgeny Krakov (S) till ordförande och Linda
Jonsson (V) till vice ordförande i kultur- och utbildningsutskottet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse Evgeny Krakov (S) till ordförande och Linda
Jonsson (V) till vice ordförande i kultur- och utbildningsutskottet.
_____
Protokoll skickas till
Evgeny Krakov
Linda Jonsson
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 117
Chefsrapport
Kommunchef Åsa Allan redogör för chefsrapport.
-

Avslut av kommunchefens anställning från och med 2017-10-30,
tillförordnad kommunchef ska utses under rekryteringstiden som
påbörjas snarast.

-

Förstudien om Arctic Tests – Testbädd i Kaunisvaara är överlämnad till
Luleå tekniska universitet för vidare planering och projektering.

-

Information om pågående omorganisation, ekonomi enheten och
personal- och löner kommer att föreslås att slås ihop och bli HR- och
ekonomiavdelning under personalchefen

-

Den årliga kommunfesten hålls den 18 november 2017

Avrapportering av beslut
-

Dnr 2016.56 253, Försäljning av Männikkö 6:1 är fullgjord
Dnr 2016.267 040, Besparingar 2018 är fördelade

Beslut
Kommunstyrelsen lägger chefsrapport med godkännande till handlingarna.
_____
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 118
Anmälan av delegationsbeslut 2017-08-28 – 2017-10-01
Allmänna utskottet protokoll 2017-09-04, § 71-75
Socialutskottets protokoll 2017-09-20, § 1-5.
Kultur- och utbildningsutskottets protokoll 2017-09-18, § 1-5.
Personalutskottets protokoll 2017-09-18, § 17 – 23.
Beslut tagna inom socialtjänsten tidsperiod 2017-01-01 – 2017-09-30
respektive 2017-09-01 – 2017-09-30.
Beslut tagna av kommunstyrelsens ordförande tidsperiod 2017-08-27 – 201709-29.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegationsbeslut och
förtecknar i protokoll 2017-10-02, § 118.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-02
§ 119
Meddelanden
Pajalabostäder ABs styrelseprotokoll 2017:2
Pajalabostäder ABs styrelseprotokoll 2017:3
Information om Stödföreningen för småskalig vattenkraft
Angående föreläggandet av Barents Rescue 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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