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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

Plats och tid

Pajala Folkets hus, 2020-02-24, kl. 10.00 – 16.30

Beslutande

Birgitta Rantatalo (S)
Ulrica Hammarström (S)
Jenny Eriksson (S)
Roland Karlsson (S)
Marina Smedkvist (S)
Erling Fredriksson (S)
Irene Lundholm (KD) §§ 1-16
Mats Bodmark (SjV)
Karl Lauri (V)
Linda Jonsson (V)
Hans-Erik Fors (V)
Anna Taavola (FrS) §§ 1-16
Maria Törmä Lindmark (FrS)
Johny Lantto (FrS)

Övriga deltagande

Per Naarttijärvi, kommunchef
Barbro Rantatalo, barn och
Lena Jatko, revisor § 6
utbildningsutskottets ordförande § 22
Ulf Kero, revisor § 6
Barbro Nygård, revisor § 6
Evgeny Krakov, tf. chef Bygg och miljö §§ 2-3, 6
Bo Rehnberg, PWC videolänk § 6
Lars Munk, Heart of Lapland § 7
Linnéa Nylund, Korpilombolo kulturförening § 8

Utses att justera

Håkan Kero (KD) och Linda Jonsson (V)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2020-03-04 kl. 08.00

Underskrift
er

Beatrice Svarvare (S)
Håkan Kero (KD)
Peter Eriksson (KD)
Birger Lahti (V)
Owe Pekkari (FrS)

Paragrafer

…………………………………………………………………………..
Anna Uusitalo

Ordförande

. ............................................................................................. …………………………………..
Birgitta Rantatalo

Justerare

...................................................................
Håkan Kero

................................................................
Linda Jonsson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Datum för anslags
uppsättande

2020-03-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

....................................................................
Anna Uusitalo

Justerandes sign

1 – 22

Sekreterare

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2020-03-27
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

Ärenden
§1

Mötets öppnande

§2

Taxa för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen om tobak och liknande
produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

§3

Bygg- och miljönämndens reglemente

§4

Kommunstyrelsens reglemente

§5

Bestämmelser för förtroendevalda

§6

Revisionen

§7

Information - Heart of Lapland

§8

Information - Korpilombolo kulturförening

§9

Länsstyrelsen - beslut

§ 10 Valärende – Bygg- och miljönämnden
§ 11 Valärende – Pajala Värmeverk
§ 12 Valärende - Valnämnden
§ 13 Medborgarinitiativ
§ 14 Delgivning
§ 15 Motion – vatten och avlopp i Erkheikki
§ 16 Motion – Kvinnojour i Pajala kommun
§ 17 Interpellation – taxehöjningar
§ 18 Fråga - Näringslivspolitiska insatser
§ 19 Fråga - Attraktivitetshöjande insatser för ökad inflyttning
§ 20 Fråga - Medel och resurser till badhus i Pajala tätort
§ 21 Fråga - Bostadsbrist i Junosuando?
§ 22 Fråga - Angående Pajala centralskola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-24

§1
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Håkan Kero (KD) och Linda Jonson (V) till justerare.
Justering sker 2020-03-04 kl. 08.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Ärende
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§2

2020-02-24
Dnr. KS.2020.107 406

Taxa för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen om tobak och liknande
produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta taxa för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen om tobak och liknande
produkter, alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
2. taxan träder i kraft från den 1 april 2020.
Ärendet
Riksdagen har beslutat om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter. Lagen trädde i kraft 1 juli 2019 och ersatte tobakslagen (1993:581) och lag
om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare (2017:425).
Den nya lagen innebär bland annat att det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning
för både detalj- och partihandel med kommunen som tillståndsgivande myndighet.
Lagstiftarens intentioner är att tobaksbruket i landet ska minska och tillgängligheten
ska begränsas. Tillståndsplikten är en del av begränsningen och det innebär en större
granskning av tobakshandeln. Tillsynen av tobaksförsäljningen kommer att utökas
med en inre tillsyn, i och med tillståndskravet. Med inre tillsyn avses granskning av
ekonomi och att näringsidkaren betalar skatter och avgifter.
För att kommunen ska kunna ta ut avgift för prövning av ansökan om
försäljningstillstånd, tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd
samt tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare måste Pajala kommuns befintliga taxa för tillsyn inom
tobakslagen, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel uppdateras i
enlighet med den nya lagen. Tidigare ingick dessa lagområden i samma taxa som för
miljöbalken, nu föreslås dessa få en egen taxa.
Avgifterna för tillsyn och prövning enligt ovanstående lagstiftning utgår från en
bedömning av den tidsåtgången som krävs för handläggning av ärenden inom de olika
tillsynsområden. I samband med framtagandet av taxan har jämförelser gjorts med
taxorna i Norsjö/Malå, Haparanda, Arvidsjaur, Älvsbyn, Bjurholm, Överkalix och
Övertorneå.
Taxenivåerna för prövning av ansökningarna om tillstånd samt handläggningen av
anmälan bedöms i stort ligga i paritet med majoriteten av dessa kommuner. Nivåerna
för tillsyn ligger dock klart lägre.
En detaljerad jämförelse med dessa kommuner presenteras för beredningen och byggoch miljönämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 2 forts.
Gällande bestämmelser
Kommunallag (2017:725) 2 kap 5 §: kommuner får ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att
tillhandahålla får dock avgifter tas ut om det följer av lag eller annan författning.
Kommunallag 2 kap 6 §: kommuner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 §: kommunen får ta ut avgift för tillsyn av den som
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Lagen om tobak
och liknande produkter, LTLP, (2018:2088) 8 kap 1§: kommunen får ta ut en avgift
för ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1§ och enligt LTLP 8 kap 2§ för
tillsynen av den sin bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap 1§ (tobak) och
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap 15§ (e-cigaretter).
Lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §: kommunen får för
sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel med receptfria
läkemedel.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår kommunfullmäktige anta taxa för tillsyn, kontroll och
prövning inom lagen om tobak och liknande produkter, alkohollagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel.
Rantatalo (S) tilläggs yrkar att taxan träder i kraft från den 1 april 2020.
Beslutsunderlag
Protokoll Bygg- och miljönämnden 2019-11-06 § 118.
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 1.
Taxan för tillsyn, kontroll och prövning inom lagen om tobak och liknande produkter,
alkohollagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
_____
Protokoll skickas till
Bygg och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§3

2020-02-24
Dnr. KS.2020.106 003

Bygg- och miljönämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av reglemente för Bygg- och
miljönämnden.

Ärendet
Reglementet för bygg- och miljönämnden behöver ses över. Förslaget är att:
- Planfrågorna inklusive frågorna om områdesbestämmelser tas bort från Bygg- och
miljönämndens reglemente. Frågorna behöver då överföras till kommunstyrelsens
reglemente.
- Uppdatering av lagstiftning: Lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare har avskaffats och Tobakslagen har bytt namn. Dessa områden
ingår numera i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
- En paragraf är fel och behöver justeras. För registreringsåtgärder ska det vara 13 §
enligt lagen om lägenhetsregister. Se även bilagan där ändringarna införts under §
1 och § 2 (punkt 2-4 och 9). Om planfrågorna förs över bör kommunfullmäktige
samtidigt besluta om att kommunstyrelsen tar över dessa frågor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår kommunfullmäktige anta revidering av reglemente för
Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Reglemente för Bygg- och miljö.
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 2.
_____
Protokoll skickas till
Bygg och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§4

2020-02-24
Dnr. KS.2020.105 003

Kommunstyrelsens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av reglemente för kommunstyrelsen.

Ärendet
Föreligger förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Planfrågorna inklusive frågorna om områdesbestämmelser tas bort från Bygg- och
miljönämndens reglemente. Frågorna behöver då överföras till kommunstyrelsens
reglemente.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår kommunfullmäktige anta revidering av reglemente för
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av Reglemente kommunstyrelsen.
Protokoll kommunstyrelsen 2020-02-10 § 3.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§5

2020-02-24
Dnr. KS.2020.104 024

Bestämmelser för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta bestämmelserna för förtroendevalda.

Reservationer
Johny Lantto (FrS), Anna Taavola (FrS), Maria Törmä Lindmark (FrS), Owe Pekkari
(FrS), Linda Jonsson (V), Birger Lahti (V), Hans-Erik Fors (V) och Karl Lauri (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Ärendet
Bestämmelserna för förtroendevalda har setts över och omarbetats för att få ett
tydligare dokument som hjälp i deras uppdrag som förtroendevalda.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår kommunfullmäktige anta bestämmelserna för
förtroendevalda.
Jonsson (V) yrkar på att egenföretagares ersättning gällande förlorad arbetsinkomst
grundas på årsinkomst delat på 12, i stället för månadsvis som anges i dokumentet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
Hammarströms förslag.
Jonsson (V) begär votering
Votering
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång
Ja – röst för att anta kommunstyrelsens förslag
Nej – röst för att anta Jonssons (V) tilläggsyrkande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 5 forts.
Omröstningsresultat
Tio (10) ja-röster respektive nio (9) nej-röster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Förslag till nya bestämmelser för förtroendevalda.
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 6.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§6

2020-02-24
Dnr REV.2020.10 007

Revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet
Kommunrevisionen har genomfört granskning på följande områden:
- Finansiell planering som redovisas via videolänk av PWC
- Elevers frånvaro och arbetsmiljö i grundskolan
- Fordonshantering
- Underhåll av anläggningstillgångar

Förslag till beslut under sammanträdet
Rantatalo (S) föreslår att kommunfullmäktige har tagit del av informationen och
lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag
Revisionsrapporter.
Protokoll kommunstyrelsen 2020-2-10 § 7.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§7
Information Heart of Lapland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet
Heart of Lapland informerar om sin verksamhet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§8
Information Korpilombolo kulturförening
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendet
Korpilombolo kulturförening är inbjuden att informera om sin verksamhet med
kulturevenemang, nattfestival men också samhällsservicefunktion.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§9

2020-02-24
Dnr KS.2019.28 102

Avsägelse förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Länsstyrelsens beslut och lägger det till
handlingarna.

Ärendet
Gustaf Karvonen (FrS) har avsagt sig sina politiska uppdrag:
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen har 2019-12-17 utsett Anna Taavola till ordinarie i kommunfullmäktige
och Britt-Inger Fagervall till ny ersättare.

Beslutsunderlag
Avsägelse.
Beslut Länsstyrelsen.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 10

2020-02-24
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Karin Svarvares avsägelse och utser Folke
Hieta (S) som ersättare i Bygg och Miljönämnden.

Ärendet
Karin Svarvare (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare.

Förslag till beslut från valberedningen
Valberedningens ordförande Ulrica Hammarström (S) föreslår Folke Hieta (S) som
ersättare i Bygg och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse av förtroendeuppdrag 2019-12-11.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Bygg- och miljö

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§ 11

2020-02-24
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ledamot Pajala Värmeverk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.

Ärendet
Gustaf Karvonen (FrS) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot till Pajala Värmeverk AB.

Förslag till beslut under sammanträdet
Johny Lantto (FrS) föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.

Beslutsunderlag
Avsägelse av förtroendeuppdrag 2019-12-13.
_____
Protokoll skickas till
Pajala Värmeverk AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 12

2020-02-24
Dnr KS.2019.28 102

Valärende – ledamot Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.
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.

Förslag till beslut under sammanträdet
Johny Lantto (FrS) föreslår att ärendet bordläggs till kommunfullmäktiges
sammanträde i april 2020.

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 120.
Kommunallagen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 13

2020-02-24
Dnr KS.2019.277 315

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner inkomna medborgarinitiativ.
Ärendet
Inkommit medborgarinitiativ från Kassa angående rastplatsen som finns längst med
väg 99 där man uppger att parkering är för liten i skala till antalet besökare.
Önskemål om att parkeringen görs större finns då platsen är välbesökt av
genomresande men också av kommunmedborgare.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ 2019-12-04.
_____
Protokoll skickas till
Jonny Mäki

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 14

Dnr. KS.2020.50 612

Delgivning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger informationer med ett godkännande handlingar.
Ärendet
-

Protokoll LKF:s direktion 2019-12-18.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 15

2020-02-24
Dnr KS.2020.72 345

Motion – vatten och avlopp i Erkheikki
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen för beredning i Kommunstyrelsen.

Ärendet
Maria Törmä Lindmark, Framtid S, har inkommit med motion rörande utökat
verksamhetsområde för vatten och avlopp i Erkheikki, där man vill att sektor Teknik
och service genomför en grundlig undersökning av både intresset och den tekniska
möjligheten för fastighetsägare i Erkheikki att ansluta sig till det kommunala VAnätet.
Kostnadsbilden och tidsaspekten för en eventuell anslutning bör även tas fram.
Beslutsunderlag
Motion 2020-02-16.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

20(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 16

Dnr KS.2020.88 753

Motion – Kvinnojour i Pajala kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar överlämna motionen för beredning i Kommunstyrelsen.

Ärendet
Vänsterpartiet, Linda Jonsson, Hans-Erik Fors, Maria Alldén och Karl Lauri, har
inkommit med motion rörande kvinnojour i Pajala kommun.
Vänsterpartiet föreslår därför att kommunfulläktige beslutar att:
-

Se över möjligheten till organisatoriskt stöd att återuppstarta en kvinnojour i
Pajala kommun,

-

Ge stöd genom utbildningsinsatser till ideella inom kvinnojouren.

-

Ekonomiskt stöd till kvinnojouren tydliggörs.

Beslutsunderlag
Motion 2020-02-24.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 17

Dnr. KS.2020.101 376

Interpellationer – taxehöjningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen besvarad.

Ärendet
Linda Jonsson (V) har ställt en interpellation till kommunalrådet Ulrica
Hammarström (S) angående taxehöjningar.
I interpellationen skriver Jonsson att den 1 november 2019 höjde Pajala kommun
taxorna för bland annat vatten och avlopp, renhållning och måltider. Som ett led i att
öka kommunens intäkter vid ett besparingsbehov på 12 miljoner kronor under 2020.
Ett beslut som la ut besparingsbördan direkt på kommunmedborgarna själva. Som
framförallt drabbar människor som bor i egna hus, ofta ute i byarna, och äldre
människor som köper sin mat genom kommunen.
Under inledningen av 2020 visar det sig att kommunen får ett tillskott på 22 miljoner
kronor genom det nya skatte- och kostnadsutjämningssystemet. Behovet av ökade
intäkter är därmed inte aktuellt längre och idag kan vi konstatera att beslutet om
taxehöjningar togs på felaktig grund.
Med anledning av detta frågar Jonsson (V) följande:
-

På vilket sätt påverkar det attraktiviteten för Pajala kommun att höja taxorna för
medborgare som redan betalar en av landets högsta kommunalskatter?

-

Hur ser du på rättviseaspekten att lägga ut kostnadsbördan på medborgarna där
det framförallt är människor som bor ute i byarna och de äldre som drabbas av
höjningarna?

-

Kommer den politiska ledningen i Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och
Sjukvårdspartiet att stå fast vid de här höjningarna i den kommande
förändringsbudgeten, när kommunens intäkter nu förbättras med flera miljoner?

Beslutsunderlag
Interpellation 2020-02-17.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

22(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 18

Dnr. KS.2020.98 141

Fråga - Näringslivspolitiska insatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förklara frågan besvarad.

Ärendet
Johny Lantto (FrS) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrica
Hammarström (S) angående näringslivspolitiska insatser. I frågan skriver Lantto att i
början av 2019 kom beskedet att Inission i Pajala, med drygt 20-talet anställda, avsåg
avveckla sin verksamhet. Det anställda ställdes inför två alternativ – flytta till
Inissions verksamhet på annan ort eller bli uppsagda.
I Pajala kommun är, oavsett gruvverksamhet eller inte, avvecklandet av drygt 20
arbetstillfällen ett hårt slag. Tappet motsvara drygt 200 arbeten i Luleå.
Lanttos (FrS) frågor till Hammarström (S) är:
-

Är kommunalrådet så här i efterhand nöjd med den näringslivspolitiska och
opinionsmässiga insats som gjordes av kommunledningen i fallet med Inissions
avveckling?

-

Är förevisat arbetssätt och det politiskt ledarskap något vi har att förvänta oss
även i en framtida motsvarande situation?

Beslutsunderlag
Fråga 2020-02-19.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

23(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 19

Dnr. KS.2020.99 144

Fråga - Attraktivitetshöjande insatser för ökad inflyttning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förklara frågan besvarad.

Ärendet
Johny Lantto (FrS) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrica
Hammarström (S) angående attraktivitetshöjande insatser för ökad inflyttning.
I frågan skriver Lantto att inför valet 2018 fick samtliga i denna församling
representerade partier frågor avseende utveckling och framtid i Pajala kommun. Inom
flera områden framgick skillnader i synsätt hur partierna och deras företrädare såg på
ett framtida Pajala. Dock fanns ett insatsområde där alla var överens och det var
gällande nödvändigheter att skapa attraktivitet.
Lanttos (FrS) fråga till Hammarström (S) är:
-

Vilka attraktivitetshöjande insatser anser Hammarström (S) att dom inom
majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och
Sjukvårdspartiet har gjort under 2019 som bidragit/bidrar till ökad inflyttning till
kommunen och som gör det lättare att klara exempelvis nuvarande och
kommande kompetensförsörjning?

Beslutsunderlag
Fråga 2020-02-19.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

24(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 20

Dnr. KS.2020.100 822

Fråga - Medel och resurser till badhus i Pajala tätort
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förklara frågan besvarad.
Ärendet
Johny Lantto (FrS) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrica
Hammarström (S) angående medel och resurser till badhus i Pajala tätort.
I frågan skriver Lantto att i politiska diskussioner inför valet 2018 lyftes attraktivitet
fram som en betydande framgångsfaktor för Pajala kommun. Framtid S förde fram
vikten av satsning på barn och ungdomars fritid, främst då kultur, idrott och
fritidsverksamhet och prioriterade i sin framtidsvision ett nytt badhus i Pajala tätort. I
och med riksdagens beslut om nytt kostnadsutjämningssystem har Pajala kommuns
ekonomi erhållit en förstärkning med drygt 20 miljoner kronor.
Lanttos (FrS) fråga till Hammarström (S) är:
-

Avser du/ni prioritera medel och resurser så att Pajala tätort fortsättningsvis
kommer kunna ha ett säkert, hälsosamt och fungerande badhus?

Beslutsunderlag
Fråga 2019-02-19.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

25(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 21

Dnr. KS.2020.102 250

Fråga - Bostadsbrist i Junosuando?
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förklara frågan besvarad.
Ärendet
Maria Törmä Lindmark (FrS) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande
Ulrica Hammarström (S) angående bostadsbrist i Junosuando.
I frågan skriver Törmä Lindmark att enligt artiklar i media och uppdrag, angående
modulboende, anvisat till Pajalabostäder AB har man uppfattat att Hammarström
anser att det råder stor brist på bostäder i Junosuando.
I Junosuando finns både privata hyresvärdar och allmänningen Pajalabostäder AB.
Pajalabostäder har 20 lägenheter och de privata har någonstans mellan 15-20
lägenheter.
Törmä Lindmarks (FrS) fråga till Hammarström (S) är:
-

På vilka underlag baserar Hammarström sin bedömning om att det finns en stor
bostadsbrist i Junosuando?

Beslutsunderlag
Fråga 2020-02-19.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

26(26)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-02-24

§ 22

Dnr. KS.2020.103 611

Fråga – Angående Pajala centralskola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar förklara frågan besvarad.

Ärendet
Linda Jonsson (V) har ställt en fråga till Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Barbro Rantatalo (S) angående Pajala centralskola.
I frågan skriver Jonsson att under innevarande läsår har larmrapporterna från Pajala
Centralskola duggat allt tätare, toppat med en Skolinspektionsrapport i november
2019 som pekar ut arbetsmiljön på skolan som mycket problematisk. Detta
resulterade i ett vite på 500 000 kr som kommunen måste betala om skolmiljön inte
åtgärdas. Samtidigt har den allt snävare budgeten för skolan medfört att rektorer
bland annat står i valet mellan att anställa behöriga lärare eller mentorer, som sedan
tidigare visat sig ha en välfungerande effekt för lärarnas arbetssituation och elevernas
skoltid. Och nu hotas alltså skolan av ytterligare ökade kostnader genom vite på grund
av att budgetramarna inte räcker till.
Under förra mandatperioden identifierades att skolans ledningsgrupp hade en hög
arbetsbelastning med många medarbetar under sig och ett stort uppdrag. En åtgärd
som då genomfördes var att förstärka ledningsgruppen med en elevhälsochef och
ytterligare en förskole rektor. För att renodla uppdragen och göra arbetsbördan mer
överskådlig. Vilket gjorde att bland annat elevhälsoarbetet förbättrades med allt bättre
resultat på till exempel Centralskolan. En av de första förändringarna som
genomfördes av dagens politiska ledning i Socialdemokraterna, Kristdemokraterna
och Sjukvårdspartiet var att återigen minska ner på ledningsgruppen, i
besparingssyfte som la på skolrektorer mer arbetsuppgifter igen. Och nu under våren
har en nyrekrytering av en biträdande rektor till Centralskolan påbörjats, då
ledningsgruppen trots allt är i behov av förstärkning.
Jonssons (V) frågor till barn- och utbildningsutskottets ordföranden Rantatalo (S) är:
-

-

Hur avser Rantatalo att hantera Centralskolans arbetsmiljöproblem, bortsett från
det externa stöd som Skolverket nu ger kommunen.
Tycker Rantatalo att utfallet av att minska ner skolans ledningsgrupp blev det
önskade?
Är resurserna i kommunens skolor rätt fördelade, sett ur ett jämlikhetsperspektiv
där alla kommunens elever ska ha rätt till en bra skolgång?

Beslutsunderlag
Fråga 2020-02-19.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprops- och voteringslista vid Pajala kommunfullmäktiges sammanträde den 24 februari 2020 kl. 10.00 – 16.30
Ledamöter
Leif Gramner

Upprop
Närv.
Frånv.
☐
☒

Ärende nr: § 5
Ja
Nej

Stig Töyrä

☐

☒

Irene Lundholm

☒

☐

X

Ulrica Hammarström

☒

☐

X

Hans Sundqvist

☐

☒

Jenny Eriksson

☒

☐

X

Roland Karlsson

☒

☐

X

Birgitta Rantatalo

☒

☐

X

Erling Fredriksson

☒

☐

Marina Smedkvist

☒

☐

X

Mats Bodmark

☒

☐

X

Karl Lauri

☒

☐

X

Linda Jonsson

☒

☐

X

Maria Alldén

☐

☒

Hans-Erik Fors

☒

☐

X

Johny Lantto

☒

☐

X

Maria Törmä Lindmark

☒

☐

X

Anna Taavola

☒

☐

X

Göran Mörtlund

☐

☒

Anita Sköld

☐

☒

Björn Sohlberg

☐

☒

Tjänstg. ersättare
Peter Eriksson

☒

☐

X

Håkan Kero

☒

☐

X

Beatrice Svarvare

☒

☐

X

Birger Lahti

☒

☐

X

Owe Pekkari

☒

☐

X

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐
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