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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

Plats och tid

Pajala Folkets hus, 2020-11-30, kl. 1000 – 12.10

Beslutande

Stig Töyrä (KD)
Ulrica Hammarström (S)
Roland Karlsson (S)
Erling Fredriksson (S)
Linda Jonsson (V)
Birger Lahti (V)
Johny Lantto (FrS)
Anna Taavola (FrS)
Leif Gramner (KD)
Anita Sköld (M)
Mats Bodmark (SJV)

Övriga deltagande

Lena Jatko, kommunrevisor, § 78
Johanna Alm, kvalificerad utredare, § 79

Utses att justera

Linda Jonsson (V), Roland Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2020-12-08 kl. 08.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

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

Paragrafer

77 – 85

................................................................
Roland Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum för anslags
uppsättande

2020-12-11

Förvaringsplats
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Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................
Sixten Olli
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Datum för anslags
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 77
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Linda Jonsson (V) och Roland Karlsson (S) till justerare.
Justering sker 2020-12-08 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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 78
Revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen med godkännande till
handlingarna.

Ärende
Kommunrevisor Lena Jatko redovisar gjorda granskningar:
Delårsrapport
Årsredovisning
Grundläggande granskning: KS, Bygg och miljö, Individnämnden, e-nämnden
Lekmannarevision/grundläggande granskning
Uppföljande granskning – personal och kompetensförsörjning
Näringslivsarbetet
Politisk omorganisationsförändring
Målstyrning
Ägandestyrning
Elevers frånvaro och arbetsmiljö i grundskolan
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 79

2020-11-30
Dnr KS.2020.231 200

Antagande av detaljplan för del av Junosuando by
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för del av Junosuando by i enlighet
med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27§.

Ärendet
Pajala kommun har utarbetat ett förslag till detaljplan för del av Junosuando by.
Planförslaget berör de fastigheter närmast väg 395 som ingår i Byggnadsplan för
Junosuando kyrkby (1977) och Byggnadsplan för Junosuando (Mäkitörmä). Även
fastigheterna Junosuando 6:6, Junosuando 1:16, Junosuando 1:19, Junosuando 1:20,
Junosuando 1:22 och samfälligheten S 43:21 som ligger utanför detaljplanelagt
område ingår i planområdet.
Syftet med detaljplanen är att säkerställa en väl fungerande väg, en säker trafikmiljö
och en god boendemiljö i Junosuando med anledning av Trafikverkets planerade
åtgärder på väg 395. I planförslaget föreslås kvartersmark för bostäder, handel,
centrum, bilservice, kontor, tekniska anläggningar, vattentäkt och brandstation samt
allmän platsmark för lokalgata, genomfart, gång- och cykelväg och natur.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen och en
miljökonsekvensbeskrivning är framtagen då ett genomförande av planförslaget
bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan. Även en bullerutredning och
riskutredning ingår i underlaget.
Planförslaget har varit föremål för ett samråd och därefter granskning vid fyra
tillfällen. Samrådet och de första två granskningarna skedde under 2014 och 2015.
Planen lades sedan vilande på grund av förändrade förutsättningar i samband med det
dåvarande gruvbolagets konkurs. En ny aktör bedriver nu gruvverksamhet i
Kaunisvaara och 2019 återupptog Trafikverket arbetet med vägplanen för väg 395
genom Junosuando. Arbetet med detaljplanen har därför också återupptagits.
Då detaljplanen legat vilande under så pass lång tid beslutades att ytterligare en
granskning skulle genomföras under perioden 2020-03-02 till och med 2020-03-29.
Efter den granskningsperioden har Trafikverket genomfört mindre förändringar i
vägplanen, vilket utökat vägområdet något. Planen behövde därför tas ut på en fjärde
granskning vilket skedde 2020-07-09 till 2020-08-17. Inför den granskningen lades
även en gång- och cykelväg mellan Kangasvägen och Bäckvägen till samt att det
utifrån inkomna yttranden gjorts vissa förtydliganden kring till exempel buller,
vattenfrågor, ansvar och huvudmannaskap.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 79 forts.
Efter den sista granskningen har inga ändringar gjorts som föranleder en ny
granskning, varför planen kan gå vidare till det sista beslutssteget som är antagande
av detaljplanen. Då planen kan anses vara av principiell betydelse bör den antas av
kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta detaljplanen för del av
Junosuando by i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27§.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-19.
Plan- och genomförandebeskrivning.
Plankarta.
Granskningsutlåtande 4, granskningstid 2020-07-09 - 2020-08-17.
Granskningsutlåtande 3, granskningstid 2020-03-02 - 2020-03-29.
Granskningsutlåtande 2, granskningstid 2015-02-09 - 2015-03-02.
Granskningsutlåtande 1, granskningstid 2014-10-20 -2014-11-10.
Samrådsredogörelse, samrådstid 2014-05-23 - 2014-06-20.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Bullerutredning.
Riskutredning.
Sändlista.
Fastighetsförteckning (kan efterfrågas, läggs inte ut digitalt med hänsyn till GDPR)
_____

Protokoll skickas till
Bygg och miljöavdelningen
Johanna Alm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 80
Skattesats 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar en sänkning av skattesats med 10 öre till 23,40 kr.
Reservation
Johny Lantto (FrS), Anna Taavola (FrS), Linda Jonsson (V) och Birger Lahti (V)
reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Budgetförslaget för år 2021 är beräknad på en oförändrad skattesats och med
utgångspunkt i detta ska kommunfullmäktige formellt anta skattesatsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta en sänkning av skattesats med
10 öre till 23,40 kr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S), Leif Gramner (KD), Mats Bodmark (SJV) och Anita Sköld
(M) bifaller kommunstyrelsens förslag på skattesänkning med 10 öre till 23,40.
Linda Jonsson (V) föreslår enligt förvaltningens förslag att besluta oförändrad
skattesats.
Johny Lantto (FrS) föreslår att fullmäktige säger nej till förslaget på skattesänkning
med 10 öre.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Med 7 röster för kommunstyrelsens förslag mot 4 röster för Lanttos och Jonssons
förslag beslutar fullmäktige en skattesänkning med 10 öre till 23, 40.
Röstningsresultat i separat voteringslista.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 80 forts.
Beslutsunderlag
Budget och strategisk plan för 2021-2024.
Protokoll kommunstyrelsen 2020-11-16 § 129
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 81
Redovisning ej besvarade motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

.

Tf. kommunchef Lisa Stridsman redovisar motioner som ej är besvarade:
Utökat verksamhetsområde för vatten och avlopp i Erkheikki – Dnr KS.2019228 340
Kvinnojour i Pajala – Dnr KS.2020.88 753
Flytta tillbaka åk.6 till centralskolan i Tärendö – Dnr Ks.202087 611
Borgerlig vigselförrättare – Dnr Ks.2020.220 112
Att utöka elevhälsan med en sjukgymnast/fysioterapeut – DNr KS.2020.221 624
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 82
Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar redovisningen till handlingarna.

Ärendet
Redovisning av inlämnat medborgarinitiativ.
PRO Pajala har lämnat in ett medborgarinitiativ med önskemål om att Pajala kommun
anskaffar utegymnastikredskap att placeras längs strandpromenaden eller kring
elljusspårets startplats så att människor kan utöva gymnastiska övningar/rörelser, typ
armstyrka och balansövningar, samtidigt som de tar den dagliga promenaden på dessa
platser.
Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ: Redskap för utegymnastik för äldre
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83
Delgivning
Inga delgivningar.
_____

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
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§ 84
Anmälan av motioner
Inga motioner att anmälas.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-11-30

§ 85
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad.
Ärendet
Anna Taavola (FrS) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Hammarström (S).

I det senaste protokollet från AU, 201102, återfinns 17 beslut angående kommunens
coronastöd till våra föreningar. På kommunens hemsida står det att samtliga föreningar
som har ett inkomstbortfall kan ansöka om stöd. Förvaltningen har i samtliga ärenden
lagt förslag till beslut för AU. I alla ärenden utom ett har den ansökta summan varit
större än förvaltningens förslag till beslut. Jag förutsätter att förvaltningen har utgått
från någon slags fördelningsmodell som dock inte framgår av protokollet.
I AU beslutar ni följande: ”riktlinjerna gällande fördelning av coronastöd grundar sig
på 30% av ansökt belopp där inkomstbortfallet framgår tydligt samt en särskild
fördelning av allmänna utskottet”. Av 17 stycken ansökningar har du yrkat på en
höjning av bidraget för 10 stycken föreningar samt yrkat på en sänkning för 4 stycken
föreningar, 3 stycken ansökningar har beslutats enligt förvaltningens förslag. De
föreningar som fått ett höjt bidrag är alla föreningar i våra byar, av de föreningarna
som fått en sänkning av bidraget är alla föreningar inom Pajala centralort.
Min fråga är:
- På vilka grunder har du yrkat detta?
- Utgår det från ”en särskild fördelning av allmänna utskottet”?
- Hur ser den fördelningen ut?
- Kan du redogöra för hur du har bedömt detta eller är det endast en subjektiv
bedömning?

Hammarström (S) ger svar:
Ingen fördelningsmodell har funnits tillgänglig för fördelning av coronastöden.
Allmänna utskottet tog en tillfällig riktlinje för denna typ av ansökan.
Till de vanliga föreningsbidragen finns en fördelningsmodell och riktlinjer.
Prioritering har gjorts på föreningar som har ungdomsverksamhet.
Man har inte ställt föreningar mot varandra, ej heller ställt byar mot centralorten.
I efterhand kan sägas att hade man vetat vilka föreningar och vilka typer av
ansökningar som kommer hade man kunnat ha en riktlinje för ansökan av
coronastöden.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprops- och voteringslista vid Pajala kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020 kl. 10.00 – 12.10
Ledamöter
Leif Gramner

Upprop
Närv.
Frånv.
☒
☐

Ärende nr: § 80
Ja
Nej
X

Stig Töyrä

☒

☐

Irene Lundholm

☐

☒

Ulrica Hammarström

☒

☐

Hans Sundqvist

☐

☒

Jenny Eriksson

☐

☒

Roland Karlsson

☒

☐

Birgitta Rantatalo

☐

☒

Erling Fredriksson

☒

☐

Marina Smedkvist

☐

☒

Mats Bodmark

☒

☐

Karl Lauri

☐

☒

Linda Jonsson

☒

☐

X

Birger Lahti

☒

☐

X

Hans-Erik Fors

☐

☒

Johny Lantto

☒

☐

Maria Törmä Lindmark

☐

☒

Anna Taavola

☒

☐

Göran Mörtlund

☐

☒

Anita Sköld

☒

☐

Björn Sohlberg

☐

☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

X
X

X
X
X

X
X
X

Tjänstg. ersättare

Summa:
Avstår:

11

7

4

Ärende nr:
Ja

Kommentarer
Nej

