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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 22
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Owe Pekkari (FrS) och Hans Sundqvist (S) till justerare.
Justering sker digitalt 2022-04-19 kl. 11.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Ärende
-

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

____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 23

Dnr. KS.2022.77 042

Årsredovisning 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar fastställa årsredovisning 2021.

Ärendet
Ekonomichefen redovisar årsbokslut 2021 för Pajala Kommun.
-

Föredragning
Allmänhetens frågestund
Revisorerna
Fastställande av årsbokslut 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa Årsredovisning 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022.
Årsredovisning 2021.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomichef
Kommunchef
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Utdragsbestyrkande

Sida

4(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

5(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 24
Beslut om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja nämnder och styrelser samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Jäv
Följande ledamöter anmäler jäv:
Anita Sköld (M), Johny Lantto (FrS), Owe Pekkari (FrS), Göran Mörtlund (FrS), IngaLill Ängsund (V), Bengt-Ola Mörtlund (V), Birger Lahti (V), Linda Jonsson (V), Irene
Lundholm (KD), Ann-Sofie Henriksson (SJVP), Peter Ericsson (KD), Anders
Lehtipalo-Nilsson (S), Jenny Eriksson (S), Ulrica Hammarström (S), Stig Töyrä (KD).

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 2021 och tillstyrker att fullmäktige
beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa
organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2021.
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 25

2022-04-11
Dnr KS.2022.75 050

Avtal för finansiering av fordon inklusive tjänsten fordonsförsäljning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta finansieringsformen finansiell leasing.

Ärendet
Pajala kommun har nyttjat ramavtal hos Adda Inköpscentral för finansieringen av
fordon samt tjänsten fordonsförsäljning och kommunens avropsavtal från detta
ramavtal har upphört.
Hos Adda Inköpscentral finns nytt ramavtal Fordonsleasing inklusive tjänster 2019
där fordonsförsäljning ingår. Ramavtalet pågår till 2024-10-14. En
ramavtalsleverantör finns inom ramavtalet efter Adda:s upphandling av ramavtalet
och leverantören är Volkswagen Finans Sverige AB.
Kostnader som fanns i det gamla ramavtalet från 2016 har samma upplägg som i det
nya ramavtalet 2019.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta finansieringsformen finansiell
leasing.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-04.
Fordonsfinansiering 2022-02-04.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomichef
Centrala Inköpssamordnaren

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 26

2022-04-11
Dnr. KS.2022.58 301

Investeringsmedel till Vattenskyddsområden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela Sektor Teknik och
service 201 000 kr för inrättande av vattenskyddsområden enligt beskrivning.
Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-10-11 § 55 beslutades att tilldela Sektor
teknik och service 365 000 kr för arbete med att inrätta vattenskyddsområden i
Tärendö, Junosuando, Kangos och Muodoslompolo.
Då det i beslutet ej togs med att medel behövde flyttas över till 2022 behöver vi därför
äska pengar på nytt.
Under 2021 nyttjades 164 000 kr varpå verksamheten behöver tillskjutas resterande
medel om 201 000 kr. I detta belopp ingår 90 000 kr avseende Pajala
vattenskyddsområde.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta tilldela Sektor Teknik och
service 201 000 kr för inrättande av vattenskyddsområden enligt beskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Sektor Teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 27

Dnr. KS.2022.57 301

Investeringsäskande gällande vatten och avlopp Södra Byavägen i Kangos
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. tilldela sektor Teknik och service 1 340 000 kr för utbyggnation av ledningsnät
inom verksamhetsområdet i Kangos,
2.

tilldela Sektor teknik och service 2 360 000 kr för utbyte av befintligt vatten och
avloppsnät inom verksamhetsområdet,

3.

om behov uppstår, får investeringsmedel för vatten och avlopp Södra Byavägen i
Kangos, överföras mellan bokföringsåren.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2021-10-11 § 56 att tilldela Sektor teknik och service
1 340 000 kr för utbyggnation av ledningsnätet inom verksamhetsområdet (VO) för
vatten och avlopp (VA) i Kangos.
Detta arbete påbörjades 2021 och kommer fortgå under 2022–2023, men då detta ej
skrevs in i kommunfullmäktiges beslut fick inte verksamheten behålla
investeringsmedlen. Detta innebär att vi nu måste äska 1 340 000 kr på nytt.
Utöver detta äskande tillkommer arbete som återfinns i antagen investeringsplan för
2022–2032 som härrör till utbyte av befintligt ledningsnät.
I och med utbyggnationen av ledningsnätet ges en möjlighet att restaurera vägen.
Södra byavägen är en enskild väg med statsbidrag vilket möjliggör att söka om särskilt
driftsbidrag för förbättrande vägåtgärder. Denna väg är i oerhört dåligt skick och hela
vägens sträcka behöver göras om. Därför uppstår ett behov av att byta ut redan
befintligt VA-nät. Därför äskar verksamheten om extra pengar för denna åtgärd på
ledningsnätet vilket bedöms kosta 2 360 000 kr.
Kostnader för att reparera vägen finns medtaget i antagen investeringsplan men är
beroende av att särskilt driftsbidrag beviljas från Trafikverket.
Verksamheten behöver ha möjligheten att föra över investeringsmedlen för detta
projekt mellan åren då det kan uppstå situationer som förlänger arbetsprocessen t.ex.
akuta vattenläckor, personalfrånvaro pga. pandemin.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 27 forts.
Ekonomiska konsekvenser
Tilldelas ej medel för utbyte av befintligt ledningsnät (beslutspunkt 2) kommer vägen
behöva restaureras utan att utbyte av ledningsnät sker. Detta gör att vid exempelvis en
vattenläcka/avloppsstopp kan den restaurerade vägen behöva grävas upp vilket
skapar fördyrande kostnader och minskad livslängd på investeringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. tilldela sektor Teknik och service 1 340 000 kr för utbyggnation av ledningsnät
inom verksamhetsområdet i Kangos,
2.

tilldela Sektor teknik och service 2 360 000 kr för utbyte av befintligt vatten och
avloppsnät inom verksamhetsområdet,

3.

om behov uppstår, får investeringsmedel för vatten och avlopp Södra Byavägen i
Kangos, överföras mellan bokföringsåren.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07.
_____
Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 28

Dnr. KS.2022.44 301

Taxor tekniska tjänster
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1.

anta nya taxor för tekniska tjänster exklusive moms,

2.

indexreglering sker årligen vid årsskiftet med basmånad oktober 2021 enligt KPI,

3.

att detta beslut ersätter tidigare beslut från kommunfullmäktige 2019-10-28 § 89,

4.

att samtliga taxor gäller från och med 2022-03-01.

5.

att faktisk arbetstid inte innefattar restid/inställelsetid.

Ärendet
2019-10-28 Antog Kommunfullmäktige debiteringstaxa för tekniska tjänster.
Verksamheten har sett över taxorna och främst genomfört strukturella förändringar.
Pris i nivå med tidigare taxor. Sedan beslut fattades 2019 har taxorna indexreglerats
årligen genom konsumentprisindex KPI.
Största förändringen med dessa taxor blir att kund debiteras för faktiskt utfört arbete i
(kr/h) i stället för schablonkostnad på fyra timmar. Kund kommer faktureras för
faktiskt arbetstid och en etableringskostnad debiteras utifrån likställighetsprincipen.
Ekonomiska konsekvenser
Taxor baserade på självkostnadspris där fast pris för fyra timmars arbete gjorts om till
kr/h. Verksamheten bedömer efter kalkyler att pris för kund ligger i nivå med tidigare
antagna taxor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. anta nya taxor för tekniska tjänster exklusive moms,
2.

indexreglering sker årligen vid årsskiftet med basmånad oktober 2021 enligt KPI,

3.

att detta beslut ersätter tidigare beslut från kommunfullmäktige 2019-10-28 § 89,

4.

att samtliga taxor gäller från och med 2022-03-01.

Förslag till beslut under sammanträdet
Jenny Eriksson (S) yrkar
-att faktisk arbetstid inte innefattar restid/inställelsetid.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 28 forts.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag
avseende punkterna 1-4 och finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen 1-4.
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige antar Erikssons tilläggsyrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller Erikssons tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07.
Förslag taxor tekniska tjänster 2022.
_____
Protokoll skickas till
Sektor Teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 29

Dnr. KS.2022.73 533

Ny ekonomisk rambudget för Pajala Airport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

öka budgetramen 2022 med 1 200 000 kr som en effekt av utökad organisation av
Pajala Airport och medlen tas från resultatet,

2.

fastställa föreslagen organisation samt anpassning till de villkoren
Transportstyrelsen ställer,

3.

taxan bekostas av Pajala Airport efter utökad budget innevarande år 2022 samt
budget fortsättningsvis i ram.

Ärendet
Under senvåren 2021 utförde Transportstyrelsen tillsyn på flygplatsen. Flygplatsen
fick då flertalet allvarliga avvikelser vilket medförde att flygplatsens certifikat
ifrågasattes, främst avseende organisation och dokumentation.
För att åtgärda avvikelserna och få ett underlag till att behålla certifikat så tillsattes ny
verksamhetsansvarig (VA), operativt ansvarig/ tekniskt ansvarig (OA) samt
flygsäkerhetskoordinator (FSK). I den säkerhetsbevisning som Transportstyrelsen
godkänt framgår det tydligt att VA skall prioritera de uppgifter som ställs i EASA
regelverk före övriga arbetsuppgifter som är av omfattande eller av komplex karaktär.
OA och FSK togs direkt från flygplatsens drift och flygtrafikledning, varvid vakanser
uppstod inom dessa områden.
Följden av detta är bland annat att flygplatsen i dagsläget inte klarar EASA regelverk
avseende räddningstjänst/flygplatsdrift utan att nyttja övertid i den dagliga
verksamheten.
Ovanstående innebär en bemanningsökning med 250 %
Första december inträdde en ny säkerhetsskyddslagstiftning vilket ställer högre krav
på flygplatsens säkerhetsarbete på kort respektive lång sikt. Innebörden av de nya
kraven är att flygplatsen behöver resurser för att stödja säkerhetsskyddschefen på
kommunen.
2016 undertecknades ett avtal mellan flygplatsen och Sveriges regionala flygplatser
(SRF)
om deltagande i projektet Grön Flygplats. Innebörden i detta avtal är att flygplatsen
tillsammans med de övriga deltagarna i projektet samverkar för att uppnå ett
gemensamt mål om att bli koldioxidfria till 2030. I dagsläget har nästan inget
dokumenterats i projektet och flygplatsen har enligt SRF haft ett lågt deltagande
genom åren.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 29 forts.
För att kunna få möjligheten att återta arbetet sedan 2016 och fortsätta arbetet för att
nå målet att vara en koldioxidfri flygplats 2030 behövs resurser.
Ovanstående innebär en bemanningsökning med 50 %.
Fortsatt låg bemanning innebär att flygplatsen med stor sannolikhet inte kan uppfylla
EASA regelverk avseende organisation, ledning och drift av flygplats. I de fall där
flygplatsen brister i sitt arbete gentemot EASA regelverk och det framgår i
verksamhetskontroller som utförs inom flera områden, så blir flygplatsen direkt
tvingad att ta till de medel som krävs för att korrigera fel och brister. Detta innebär
konsultkostnader och kostnader för utredningstid av Transportstyrelsen samt övertid,
mertid för egen personal, i värsta fall återkallas certifikatet för Pajala Airport och
flygplatsen stängs.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomisk beräkning för bemanning
Drifttekniker 1: 476 424 kr + utbildning, arbetskläder m.m.
Drifttekniker 2: 476 424 kr + utbildning, arbetskläder m.m.
AFIS/säkerhetssamordnare: 580 353 kr + utbildning, arbetskläder m.m.
Övertid 2021: 437 415 kr
Övertid 2020: 98 082 kr
Övertid 2019: 494 973 kr
Övertid 2018: 394 881 kr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. öka budgetramen 2022 med 1 200 000 kr som en effekt av utökad organisation av
Pajala Airport och medlen tas från resultatet,

Justerandes sign

2.

fastställa föreslagen organisation samt anpassning till de villkoren
Transportstyrelsen ställer,

3.

taxan bekostas av Pajala Airport efter utökad budget innevarande år 2022 samt
budget fortsättningsvis i ram.

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 29 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-02-07.
Säkerhetsbevisning ny VA.
TSL 20212820 Övervägande om att återkalla Pajala Flygplats ESUP certifikat.
Grundorsaksanalys 20210827 version 6.
EASA Regulation (EU) No 139/2014.
Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955).
Organisationsanalys 220126.
_____
Protokoll skickas till
Kommunchef
Flygplatschef
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum
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§ 30

2022-04-11
Dnr KS.2021.457 102

Länsstyrelsens beslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anses delgiven Länsstyrelsens beslut och lägger informationen
till handlingarna.
Ärendet
Länsstyrelsen har utsett Anders Lehtipalo-Nilsson (S) till ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige efter avgången Roland Karlsson.
Stefan Brandlöv (S) har utsetts till ny ersättare.
Länsstyrelsen har utsett Peter Ericsson (KD) till ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige efter avgången Leif Gramner.
Eva Esberg (KD) har utsetts till ny ersättare.
Beslutsunderlag
Beslut 2022-03-09
_____
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§ 31

2022-04-11
Dnr KS.2021.468 102

Valärende – ordinarie i Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Ronny Smedqvist (S) till ordinarie ledamot tillika
vice ordförande för Bygg och miljönämnden.

Ärendet
Lars Fjordström (S) har sagt upp sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Bygg- och
miljönämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Ronny Smedqvist till ordinarie ledamot tillika vice
ordförande för Bygg och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-15
_____
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§ 32

2022-04-11
Dnr KS.2021.468 102

Valärende – ordinarie ledamot i Pajalabostäder
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Stefan Brandlöv till ordinarie ledamot i
Pajalabostäder AB.

Ärendet
Lars Fjordström (S) har sagt upp sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Pajalabostäder
AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Stefan Brandlöv till ordinarie ledamot i
Pajalabostäder AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-15
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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§ 33

2022-04-11
Dnr KS.2021.457 102

Valärende – ordinarie kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kjell-Åke Nedlund till ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen.

Ärendet
Roland Karlsson (S) har sagt upp sina förtroendeuppdrag:
- ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Kjell-Åke Nedlund till ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-06, 2021-12-10
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 34

2022-04-11
Dnr KS.2021.457 102

Valärende – ordinarie till Pajala Värmeverks styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Lino Pasquale Martino till ordinarie ledamot tillika
ordförande i Pajala Värmeverk AB.

Ärendet
Roland Karlsson (S) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot tillika
ordförande i Pajala Värmeverk AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Lino Pasquale Martino till ordinarie ledamot tillika
ordförande i Pajala Värmeverk AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-10
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 35

2022-04-11
Dnr KS.2022.68 102

Valärende - ersättare kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Lehtipalo Nilsson och Birgitta Rantatalo till
nya ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendet
Sture Hannu (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
- ersättare i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Anders Lehtipalo Nilsson till ny ersättare i
kommunstyrelsen samt Birgitta Rantatalo till ersättare då Kjell-Åke Nedlund utsetts
till ordinarie.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 36
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Inga delgivningar att redovisa.
_____
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 37
Anmälan av motioner
Inga nya motioner att redovisa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

23(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 38

2022-04-11
Dnr KS.2022.157 006

Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna är därmed besvarade.
Ärendet
Interpellation till Kf:s vice ordförande Stig Töyrä (KD)
Har tidigare inlämnat fråga i samma ärende till Kf i Pajala kommun. Då den som
frågan riktades till ej var närvarande vid aktuellt kf-sammanträde lämnade
undertecknad såväl muntligt som skriftligt önskemål om att frågan, då tidsutrymme
fanns, gjordes om till Interpellation.
För att säkerställa ärendets fortlevnad garderar undertecknad det hela med, efter
påpekande av Kf:s Ordförande Birgitta Rantatalo (S), att lämna in en ny framställan /
inlaga i ärendet enligt nedan:
I samband med den debatt i media som följde efter det fakto att tidigare KD
representanten Magnus Gustavsson, då tillika ordförande i Valnämnden, i sociala
medier uppmanade föräldrar till att överväga om de skulle tillåta sina barn bevista en
teaterföreställning med HBTQ-tema framförde du bl.a. att valnämnden var en
"opolitisk nämnd". Detta för att, som jag tolkade det, det var ointressant vilken
partibeteckning som Magnus G hade.
Som distriktsordförande för KD samt vice ordförande i kommunfullmäktige anser jag
det vara viktigt att besitta grundläggande kunskaper i den kommunala organisationen
och kommunallagen. Min fråga är därför:
- anser du fortfarande att Valnämnden i Pajala kommun är "opolitisk"?
- Om så är fallet - med stöd av vilket regelverk?
Kaunisvaara den 3 april 2022
Johny Lantto, Framtid S (återigen)

_____
Svar på interpellationen
Svar: Nej!
Juhonpieti den 6 april 2022
Stig Töyrä (KD)
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 38 forts.
Interpellation till Stöd- och Omsorgsutskottets ordf. Irene Lundholm
(KD)
Har i dagarna tagit del av från Stöd- och Omsorgsförvaltningen aviserat
genomförande av stängning/omflyttning av boende, från Björkkullens Äldreboende i
Pajala, till andra boendeenheter. Enligt uppgift har personal, avtalsbärande fack och
anhöriga underrättats om beslutet i slutet på mars 2022 med målsättning att
stängningen skall vara genomförd före sommaren 2022, dvs. i praktiken inom 3
månader från det att info/underrättelse lämnats?
Huvudmotiv, eller i vart fall betydande sådan, lär vara den brist på personal som råder
och då speciellt inför semesterperioden sommaren 2022. Som alla och envar kan
utläsa ur detta så genomförs detta med ytterst snäv tidsplan. Uppgifter har även
framkommit som säger att någon regelrätt MBL-förhandling eller facklig
samverkan/info inte har skett före besked om genomförandet.
Snarlik situation påtalades av förvaltningen/Socialchef i december 2021 avseende
bemanningssituationen på speciellt Rönngården i Tärendö. Socialchefen larmade om
att den lagstadgade vård och omsorg som lagstiftningen stipulerar ej kan garanteras
varför en flytt av de boende (8 platser) krävdes. Efter att först biträtt förslaget slog den
politiska majoriteten helt om och stoppade åtgärden. Bland annat åberopades
medicinska skäl till detta? Hur den medicinska lämpligheten för flytt av brukarna
bedöms denna gången har ej framkommit.
I sammanhanget kan även vara av intresse att på frågan om nu initierad stängning av
Björkkullens Äldreboende ur verksamhetens/professionens är den mest lämpliga och
effektiva blir svaret: Nej!
Mina frågor till SoO-utskottets ordförande är därför:
- Är stängningen av Björkkullens Äldreboende i Pajala den åtgärd som
ekonomiskt och verksamhetsmässigt ger den största positiva effekten i
rådande situation?
- Har någon medicinsk bedömning inhämtats avseende flytt av de boende på
samma sätt som var fallet rörande Rönngården för fem månader sedan, och i
fall den gjorts, vad ger den vid handen?
- Anser arbetsgivaren att den informations och förhandlingsskyldighet som
anges i MBL och det samverkansavtal som tecknats mellan Pajala kommun och
avtalsbärande fack, har uppfyllts?
Kaunisvaara den 3 april 2022
Johny Lantto, Framtid S (återigen)
____
Svar på Interpellation till Johny Lantto, Framtid S
Angående stängning av Björkkullens Äldreboende
Det finns ett politiskt beslut om att stänga Björkkullens Särskilda boende (tidigare
Demensboende) och verksamheten verkställer nu beslutet.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-04-11

§ 38 forts.
Tiden var inne för nedläggning enligt verksamhetsansvariga på grund av att :
Det finns platser för brukarna på andra boenden i centralorten.
Behovet av omvårdnadspersonal är mycket stort.
-

Den största positiva effekten i rådande situation av att beslutet verkställs är att
resurserna används på bästa sätt och att kvalitetssäkra vård och omsorg.

-

Medicinsk bedömning görs av medicinsk ansvarig personal inom
verksamheten för varje individ.

-

Pajala kommun har samverkansavtal med facket och anställda som de följer
enligt verksamhetsansvariga.

Liviöjärvi 8 april 2022
Irene Lundholm KD
Ordförande Stöd och Omsorgsutskottet
____
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