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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

Plats och tid

Pajala Folkets hus, 2020-04-14, kl. 10.00 – 12.30

Beslutande

Stig Töyrä (KD)
Ulrica Hammarström (S)
Roland Karlsson (S)
Hans Sundqvist (S)
Linda Jonsson (V)
Birger Lahti (V)
Johny Lantto (FrS)
Göran Mörtlund (FrS)
Leif Gramner (KD)
Anita Sköld (M)
Ann-Sofie Henriksson (SJV)

Övriga deltagande

Eva Henriksson, ekonomikonsult, § 24
Lena Jatko, revisor § 25
Ulf Kero, revisor § 25
Barbro Nygård, revisor § 25

Utses att justera

Johny Lantto och Hans Sundqvist

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2020-04-17 kl. 14.00

Underskrifter

Sekreterare

..............................................................................................
Sixten Olli

Ordförande

. ............................................................................................. …………………………………..
Stig Töyrä

Justerare

...................................................................
Johny Lantto

Paragrafer

23 – 40

................................................................
Hans Sundqvist

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-04-14

Datum för anslags
uppsättande

2020-04-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................
Sixten Olli

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

Ärenden

Justerandes sign

§ 23

Mötets öppnande

§ 24

Årsredovisning 2019 – bokslut

§ 25

Revisionsberättelse

§ 26

Allmänhetens frågestund

§ 27

Fastställande av bokslut

§ 28

Beslut om ansvarsfrihet

§ 29

Förändringsbudget 2020

§ 30

Revidering av reglementen – deltagande på distans vid sammanträden

§ 31

Avsägelse förtroendeuppdrag

§ 32

Valärende – ersättare i Kommunstyrelsen

§ 33

Valärende – ledamot i Pajalabostäder

§ 34

Valärende – ledamot i Pajala Värmeverk

§ 35

Avsägelse förtroendeuppdrag

§ 36

Valärende – ledamot i Pajalabostäder

§ 37

Valärende - Valnämnden

§ 38

Delgivning

§ 39

Anmälan av motioner

§ 40

Interpellationer och frågor

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 23
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Johny Lantto (FrS) och Hans Sundqvist (S) till justerare.
Justering sker 2020-04-17 kl. 14.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Ärende
-

Godkännande av kungörelse
Upprop
Val av 2 justerare, tid och dag
Godkännande av dagordning

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 24
Årsredovisning 2019 - bokslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Årsredovisning 2019 som behandlas efter
punkterna Revisionsberättelse samt allmänhetens frågestund.

Ärendet
Ekonomkonsult Eva Henriksson presenterar årsredovisning 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-03-30 § 33
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 25
Revisionsberättelse för år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen med beaktande till handlingarna.

Ärendet
Revisorer utsedda av fullmäktige har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens
företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till
fullmäktige. Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, kontroll och redovisning
samt att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisions-reglemente
och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövande. Revisorerna har i prioriteringar av granskningsinsatser utgått från
en bedömning av väsentlighet och risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan
för året.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse för år 2019.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 26
Allmänhetens frågestund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser frågorna därmed besvarade och lägger dessa till
handlingarna.

Ärendet
Allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor gällande årsredovisning.
Fråga 1:
Varför är kostnaderna för medicinskt färdigbehandlade så höga? Brist på
äldreboendeplatser? Brister i handläggningstider så för många dagar hinner gå innan
utskrivning? Vad kan förändras?
Kommunstyrelsens ordförande Ulrica Hammarström (S) svarar på frågorna.
Fråga 2:
Fråga om kollektivtrafiken, bussförbindelse till Muoniodalen.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrica Hammarström (S) tar med frågan.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 27
Fastställande av bokslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Årsredovisning och bokslut för 2019.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa bokslut för 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 28
Ansvarsfrihet för år 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar, per acklamation, bevilja nämnder och styrelser
samt enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Ärendet
Frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ behandlas i enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 a.
Revisorerna har avgett revisionsberättelse för 2019.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2019.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 29
Förändringsbudget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. anta förändringsbudget 2020
2. anta ett gemensamt yttrande om ett stödpaket till drabbade av Covid-19:
Kommunen har inför 2020 en stark ekonomi och vi står rustade inför de
utmaningar som Corona/Covid-19 bär med sig.
Medel riktade till kommunen på grund av krisen avsätts särskilt för åtgärder i
samband med pandemin.
Att dessa medel används till stöd till enskilda som har behov, insatser för
föreningar och företagare, till att anställa timvikarier på längre vikariat och
ytterligare åtgärder efter behov.
Ärendet
I beslutet om budget för 2020 som fattades av kommunfullmäktige i november 2019
baserades budgetramen på den skatteprognos som Sveriges kommuner och regioner
(SKR) lämnade i februari 2020. Det totala utrymmet för Pajala kommun uppgick då
till 464 850 tkr. Under året har regeringen fattat beslut om nytt
kostnadsutjämningssystem vilket varit till Pajala kommuns fördel. Enligt
skatteprognos per februari 2020 har utrymmet för Pajala kommun ökat med 20 785
tkr får år 2020. Med anledning av detta föreslås en förändringsbudget som innebär
ökade ramar för år 2020.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 2020-års ramar
kompletteras enligt nedanstående:
Sektorer (tkr)
Politik
Stöd och omsorg
Barn- och utbildning
Placeringar
Teknik och service
Stab-kommunövergripande
Stab-kommunövergripande

Friskvårdssatsning
Rehab
Placeringskostnader
Tekniska
Fastigheter
Strategisk satsning
Oförutsedda utgifter

Totalt
Investering

Justerandes sign

300
1 000
0
2 000
2 500
1 500
2 500
10 985
20 785

Soltorget

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 29 forts.
Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunfullmäktiges ordförande presenterar ett av i kommunfullmäktige
representerade partier framtaget gemensamt yttrande avseende stödpaket till av
Covid-19 drabbade: enskilda, företag och föreningar:
Kommunen har inför 2020 en stark ekonomi och vi står rustade inför de utmaningar
som Corona/Covid-19 bär med sig.
Medel riktade till kommunen på grund av krisen avsätts särskilt för åtgärder i
samband med pandemin.
Att dessa medel används till stöd till enskilda som har behov, insatser för föreningar
och företagare, till att anställa timvikarier på längre vikariat och ytterligare åtgärder
efter behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-03-30 § 34
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 30
Revidering av reglementen – deltagande på distans vid sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. sammanträden i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder kan genomföras på
distans som ett komplement till fysiskt deltagande, under förutsättningar som
anges nedan.
2. det inte är möjligt att fatta beslut genom att förslag till beslut godkänns via e-post
eller telefon (per capsulam) i styrelser och nämnder.
3. nämnder och styrelser får, utöver det som anges i detta beslut, närmare bestämma
vad som ska gälla vid deltagande på distans.
4. beslutet gäller samtliga nämnder och styrelser i Pajala kommun från och med
2020-04-14.
Deltagande på distans vid sammanträden för nämnder och styrelser kan enbart ske
under följande förutsättningar:
1. att ordföranden har bestämt att deltagande får ske på distans i samband med
ifrågavarande sammanträde.
2. deltagare på distans vid sammanträde, i realtid, kan se och höra varandra på lika
villkor.
3. lokalen är beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud, att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas.
4. ledamot som vill delta på distans meddelat önskemål till kommunkansliet via epost till kommun@pajala.se senast sju (7) dagar innan planerat sammanträde,
eller senast den dagen tillkännagivande/ kallelse till sammanträde skickats ut till
ledamöterna.
Ärendet
Kommunfullmäktige ska enligt 6 kap. 24 § kommunallag (2017:725) besluta till vilken
utsträckning ledamöter kan delta på distans vid sammanträde. Deltagande på distans
ska ske under de förutsättningar som anges i 5 kap. 16 § kommunallagen. Det är
möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och
styrelser på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om detta enligt 6
kap. 24 § kommunallagen. Om fullmäktige fattat beslut om möjligheten att delta på
distans, är det som regel ordföranden för nämnd eller styrelse som sedan avgör om
närvaro ska ske på distans vid aktuellt sammanträde. Deltagande på distans ska ske
genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och delta på lika villkor, enligt 5 kap. 16 § kommunallagen.
Deltagande i nämnd- och styrelsesammanträden på distans ska användas som ett
komplement till fysiskt deltagande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 30 forts.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:
1. sammanträden i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder kan genomföras på
distans som ett komplement till fysiskt deltagande, under förutsättningar som
anges nedan.
2. Det inte är möjligt att fatta beslut genom att förslag till beslut godkänns via e-post
eller telefon (per capsulam) i styrelser och nämnder.
3. Nämnder och styrelser får, utöver det som anges i detta beslut, närmare bestämma
vad som ska gälla vid deltagande på distans.
4. Beslutet gäller samtliga nämnder och styrelser i Pajala kommun från och med
[DATUM].
Deltagande på distans vid sammanträden för nämnder och styrelser kan enbart ske
under följande förutsättningar:
1. Att ordföranden har bestämt att deltagande får ske på distans i samband med
ifrågavarande sammanträde.
2. Deltagare på distans vid sammanträde, i realtid, kan se och höra varandra på lika
villkor.
3. Lokalen är beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud, att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas.
4. Ledamot som vill delta på distans meddelat önskemål till kommunkansliet via epost till kommun@pajala.se senast sju (7) dagar innan planerat sammanträde,
eller senast den dagen tillkännagivande/ kallelse till sammanträde skickats ut till
ledamöterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Reviderade reglementen
_____
Protokoll skickas till
Samtliga ledamöter och ersättare för styrelser och nämnder inom Pajala kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 31

2020-04-14
Dnr KS.2019.28 102

Avsägelse förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen av politiska förtroendeuppdrag.

Ärendet
Maria Alldén (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag:
Ersättare i kommunstyrelsen
Ledamot i Pajalabostäder

Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 32

2020-04-14
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Pirkko Heikkilä (V) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendet
Fullmäktige har att välja ny ersättare till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gruppledare Linda Jonsson (V) föreslår Pirkko Heikkilä till ny ersättare i
kommunstyrelsen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Pirkko Heikkilä

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 33

2020-04-14
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ledamot Pajalabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Anna Kumpula Kostet (V) till ny ordinarie ledamot i
Pajalabostäder AB.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att välja ny ordinarie ledamot i Pajalabostäder.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gruppledare Linda Jonsson (V) föreslår Anna Kumpula Kostet till ny ordinarie
ledamot i Pajalabostäder.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Pajalabostäder
Anna Kumpula Kostet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 34

2020-04-14

Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ledamot Pajala Värmeverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner Gustaf Karvonens avsägelse och utser Maria Törmä
Lindmark till ordinarie ledamot samt Owe Pekkari till ny ersättare i Pajala Värmeverk.

Ärendet
Gustaf Karvonen (FrS) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att välja ordinarie ledamot till Pajala Värmeverk AB.
Förslag till beslut under sammanträdet
Gruppledare Johny Lantto (FrS) föreslår nuvarande ersättare Maria Törmä Lindmark
till ordinarie samt Owe Pekkari till ny ersättare.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Pajala Värmeverk AB
Maria Törmä Lindmark
Owe Pekkari

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 35

2020-04-14
Dnr KS.2019.28 102

Avsägelse förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna avsägelsen.

Ärendet
Christer Eriksson (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Pajalabostäder.

Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 36

2020-04-14
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ledamot i Pajalabostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Emil Wahlberg (KD) till ordinarie ledamot och
Karl-Johan Thiger (KD) till ny ersättare i Pajalabostäder AB.
Ärendet
Fullmäktige har att välja ny ledamot i Pajalabostäder.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Ulrica Hammarström (S) föreslår Emil Wahlberg till
ordinarie ledamot och Karl-Johan Thiger till ny ersättare i Pajalabostäder AB.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Pajalabostäder
Emil Wahlberg
Karl-Johan Thiger

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 37

2020-04-14
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ledamot Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Johny Lantto (FrS) till ersättare i Valnämnden.

Ärendet
Lena Jatko valdes 2019-12-16 till ersättare i Valnämnden.
Enligt Kommunallagen 4 kap 5§ 1 är inte en revisor valbar till ledamot i en nämnd.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare till Valnämnden.
Ärendet bordlades i fullmäktige 2020-02-24.

Förslag till beslut under sammanträdet
Gruppledare Johny Lantto (FrS) föreslår sig själv till ersättare i Valnämnden.

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 120
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Johny Lantto

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 38
Delgivning
Inga delgivningar att redovisa.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 39

2020-04-14

Dnr KS.2020.76 006

Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Erling Fredriksson (S) har lämnat motion:
Jag vill ATT åk.6 flyttas tillbaks till Tärendö centralskola från och med höstterminen
2020, förutsatt att det inte blir en fördyring för kommunen i förhållande till den
summa som kommunen nu betalar till Kangos friskola i skolpeng för varje elev.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-04-14

§ 40
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor att redovisa.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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