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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

Ärenden

Justerandes sign

§1

Mötets öppnande

§2

Utdelning av priset ”Den goda arbetsplatsen” 2011

§3

Framtid Pajala

§4

Anmälan av ledamot

§5

Valärende

§6

Parentation

§7

Planprogram för fördjupad översiktsplan för Pajala centralort

§8

Revidering av måltidstaxa

§9

Handlingsplan för extraordinära händelser 2012 – 2014

§ 10

Lägsta godtagbara nivå för verksamhet vid extraordinär händelse,
socialnämnden

§ 11

Motion – Pajala bibliotek flyttas till Dagcenterbyggnaden

§ 12

Anmälan av motioner

§ 13

Interpellation

§ 14

Enkel fråga

Utdragsbestyrkande
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2012-02-20

§1
Mötets öppnande, upprop, kungörelse och dagordning.
Mötet öppnas, upprop genomförs och kungörelsen godkänns.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

§2
Utdelning av priset ”Den goda arbetsplatsen 2011”
Diplom, värdecheck samt blommor delas ut till representanter för
Pajala Centralskola arbetsenhet 4-6 av personalutskottets ordförande Jan
Larsson.
Motiveringen till priset lyder ”Med medinflytande skapas laganda och
förändringsbenägenhet samt med ett pedagogiskt ledarskap skapas ett
positivt och tillåtande klimat”.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20
§3
Framtid Pajala
Kommunstyrelsens ordförande Kurt Wennberg och kommunchef Lena Jatko
informerar.
I dag kan mellan 300-500 nya bostäder anslutas till befintligt avloppsreningsverk. Bedömning har gjorts att det idag inte finns ett akut behov av ett
nytt avloppsreningsverk i centralorten. Men om den förväntade befolkningsutvecklingen sker måste ett nytt avloppreningsverk påbörjas om 2-3 år.
Arbetet med detaljplaner fortgår och en preliminär bostadsförsörjningsplan
finns upprättad för åren 2012- 2014 och möjliggör upprättande av bostäder
under år 2012 med 155 st, under år 2013 med 170 st och under år 2014 med
120 st (lägenheter och småhus).
LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ute på samråd.
Projekt ”Det nya Pajala” jobbar med att förbereda bygdens invånare inför det
nya som förväntas. Finansiärer av projektet är Leader Tornedalen och Pajala
kommun.
Beslut
Informationen till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr KS 2012.34

110

Anmälan av ledamot
Länsstyrelsen har utsett Karl-Erik Simonsson, v, som ersättare efter
bortgångne Harry Välitalo fr o m 2012-01-24.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-02-20

§5

Dnr KS 2012.21

110

Valärende
Stefan Kostenniemi har avsagt sig alla förtroendeuppdrag inom Pajala
kommun med omedelbar verkan.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare i Socialnämnden efter Stefan
Kostenniemi samt bortgångne ledamoten Sonja Kalla.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Karin Magnström och Hans Sundqvist
som ersättare i Socialnämnden.
_____
Beslutsexpediering
Karin Magnström
Hans Sundqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

§6
Parentation
Fullmäktige har tyst minut för bortgångna förtroendevalda Harry Välitalo
och Sonja Kalla.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

§7

Dnr KS 2011.466

212

Planprogram för fördjupad översiktsplan för Pajala centralort
Pajala kommun befinner sig i ett expansionsskede kopplat till gruvetablering
och den positiva samhällsomvandling det för med sig. Ett förslag till program
har utarbetats för att dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet med en ny
fördjupad översiktsplan för Pajala centralort. Efter antagande av programmet
i kommunfullmäktige kommer ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Pajalas centralt att utformas.
Beslutsunderlag
Planprogram för fördjupad översiktsplan för Pajala centralort.
Plan- och miljönämndens protokoll 2011-12-05, § 168
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-16, § 2
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-06, § 5
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Planprogram för fördjupad översiktsplan
för Pajala centralort.
_____
Beslutsexpediering
Plan- och miljöenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2012-02-20

§8

Dnr KS 2011.467

060

Revidering av måltidstaxa
I Pajala kommun serveras under skolveckorna ca 1 400 måltider per dag
inom den kommunala verksamheten. Enligt lunchprisindex juli 2010 är
genom-snittskostnaden för en lunch i Sverige 75 kronor. Kostenheten har
ökat kvalitén på måltiderna genom utvalda råvaror och ekologiskt mjölk
vilket motiverar för en taxeökning motsvarande 3 kronor per portion.
För matlådor har kvalitén ökats med ekologisk mjölk och höjd kvalité på
utvalda råvaror vid produktion. Vid leverans av matlådor levereras även 1
liter mjölk och bordsmargarin per vecka samt en förpackning hårt bröd i
månaden.
Beslutsunderlag
Förslag till ny måltidstaxa.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-16, § 3
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-06, § 6
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta en taxehöjning med 3 kronor per portion,
2 kronor per matlåda samt att mjölk, bordsmargarin och hårt bröd utesluts
från leveranserna av matlåda.
Måltidstaxan gäller fr o m 2012-03-17
Produkt

Nuvarande
pris

Prisökning i
procent

Matlådor

40,00

5%

Nytt pris
from
2012-03-17
42,00

Dagsportion
Landsting
Lunch
Intern lunch
Pensionärspris
Lunch i matsal
Frukost

125,00

4%

130,00

65,00
40,00
40,00

4,6 %
7,5%
7,5%

68,00
43,00
43,00

30,00

10%

33,00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommentar
Inkluderar ej mjölk,
hårt bröd och
bordsmargarin i
matlådepris.
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§ 8 forts.

Dnr KS 2011.467

Beslutsexpediering
Kost- och hygienenheten
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-02-20

§9

Dnr KS 2012.22

172

Handlingsplan för extraordinära händelser 2012 – 2014
Kommunen skall enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalyser, för varje ny
mandatperiod fastställa en plan för hur extraordinära händelser skall
hanteras
(SFS 2006:544).
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan för extraordinära händelser 2012 – 2014
Risk- och sårbarhetsanalys 2011
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-16, § 16
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-06, § 8
Yrkande
Eriksson, kd, Töyrä, kd och Johansson, ns, yrkar på återremiss.
Wennberg, s och Lantto, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för Wennberg och Lanttos yrkande mot 10 nej-röster för
Eriksson, Töyrä och Johanssons yrkande beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag att anta Handlingsplan för extraordinära
händelser 2012-2014.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-02-20

§ 9 forts.

Dnr KS 2012.22

172

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Handlingsplan för extraordinära
händelser 2012 – 2014.
_____
Reservation
Kristdemokraterna, Norrbottens sjukvårdspartiet, Centern, Jenny Eriksson, s
och Ulrika Ridefors, s.
_____
Beslutsexpediering
Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr KS 2011.375

172

Lägsta godtagbara nivå för verksamhet vid extraordinär händelse
Socialnämnden har att anta socialtjänstens lägsta godtagbara nivå för den del
av den normala verksamheten som alltid måste kunna upprätthållas oavsett
omfattning och karaktär vid en extra ordinär händelse.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens förslag till lägsta nivåer
Socialnämndens protokoll 2011-12-07, § 75
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-06, § 9
Beslut
Kommunfullmäktige antar lägsta godtagbara nivå för verksamhet vid
extraordinär händelse inom socialnämnden.
_____
Beslutsexpediering
Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr KS 2011.217

299

Motion – Pajala bibliotek flyttas till Dagcenterbyggnaden
Britta Tervaniemi, v, Birger Lahti, v och Simon Fors, v, föreslår i motion att
kommunens förvaltningar tillsammans undersöker möjligheten att flytta
Pajala bibliotek till Dagcenterbyggnaden som är centralt belägen.
Beslutsunderlag
Motion 2011-05-13
Yttrande Pajalabostäder AB, 2011-11-14
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-01-16, § 8
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-06, § 10
Yrkande
Tervaniemi, v och Fors, v yrkar återremiss.
Wennberg, s, yrkar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag att anse
motionen besvarad.
Omröstning begärs.
Propositionsordning
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat
Med 22 ja-röster för Wennbergs yrkande mot 9 nej-röster för Tervaniemi och
Fors yrkande samt 1 avstår beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag att anse motionen besvarad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.
_____
Beslutsexpediering
Britta Tervaniemi, Birger Lahti, Simon Fors

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2012-02-20

§ 12
Anmälan av motioner
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.
Simon Fors, v föreslår i motion att Pajala kommuns aktieinnehav i Pajala
Utveckling AB säljs.
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.
Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att Pajala kommun utreder möjlighet
att öppna förskola i Muoniodalen och att detta ska ske under 2012.
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.
Vänsterpartiet Pajala föreslår i motion att Pajala kommun försöker bilda ett
nytt fatighetsbolag med ambitionen att hälften av nyproducerade lägenheter
ska vara hyresrätter och där kommunen blir 25 % ägare. Avseende
teknikaliteter får kommunstyrelsen uppdraget att på den öppna marknaden
söka intressenter samt att utforma lämpligt avtalsförslag samt storlek på
kommunens insats i bolaget.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar inlämnade motioner till kommunstyrelsen
för beredning.
_____
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-02-20

§ 13

Dnr KS 2012.63

600

Interpellationer
I interpellation ställer Kerstin Johansson, ns och Lennart Ojanlatva, ns fråga
till Kultur och utbildningsnämndens ordförande Åke Johdet kring Kulturoch utbildningsnämndens ställningstagande avseende förskolepeng till
Kangos Kultur- och Ekologiskola.
Beslut
Interpellationen överlämnas till kultur- och utbildningsnämndens
ordförande Åke Johdet för besvarande vid nästkommande
kommunfullmäktig.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2012-02-20

§ 14

Dnr KS 2012.63

600

Enkel fråga
Kerstin Johansson, ns ställer fråga till kultur- och utbidlningsnämndens
ordförande Åke Johdet om anledningen till att ordförande Johdet inte
arbetar för att Pajala kommun ska agera lagenligt gällande skolpeng till
Kangos Kultur- och Ekologiskola.
Kultur- och utbildningsnämndens ordförande Åke Johdet besvarar frågan
med att Kultur- och Utbildningsnämndens beslut prövats av
Förvaltningsrätten och Kammarrätten där båda instanserna avslagit
överklagan. Kultur- och utbildningsnämnden beslut gäller således.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

