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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 41
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Linda Jonsson (V) och Leif Gramner (KD) till justerare.
Justering sker 2020-06-16 kl. 11.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
Ärende
-

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

____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 42

Dnr. KS.2020. 166 003

Partistöd 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1.

godkänna redovisningarna gällande partistöd 2019 för Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid
S.

2.

bevilja partistöd 2020 till Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna,
Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S enligt antagna föreskrifter.

Ärendet
Enligt kommunallagens 4 kap. 29 § får partistöd ges till politiska partier som är
representerade i kommunfullmäktige innevarande år, efter att skriftligen redovisat för
hur pengarna använts inom den kommunala demokratin året före.
Partistödet grundar sig på kommunens antagna regler och procent av prisbasbeloppet
för 2020 per mandat och parti.
Partistödet betalas ut i förskott och partierna ska skriftligen inkomma med
redovisning över hur man använt sig av pengarna föregående år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-02-27.
Underlag partistöd per parti.
Protokoll Kommunstyrelsen 2020-05-25 § 47

_____
Protokoll skickas till
Framtid S
Sjukvårdspartiet
Moderaterna
Vänsterpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 43

2020-06-08
Dnr KS.2020.178 007

Årsredovisning 2019 – Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Lapplands Kommunalförbunds
årsredovisning 2019.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att godkänna Lapplands Kommunalförbunds årsredovisning
2019 med verksamhetsberättelse, revisionsberättelse.

Beslutsunderlag
Direktionsmötesprotokoll 2020-03-27
Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019
Revisionsberättelse 2019
_____
Protokoll skickas till
Lapplands kommunalförbund
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§ 44

2020-06-08

Dnr KS.2020.198 102

Valärende revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Agneta Heikki till ny kommunrevisor.

Ärendet
Åke Kangas avsagt sig uppdraget som kommunrevisor.
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor.

Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Agneta Heikki
Lena Jatko
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§ 45

2020-06-08

Dnr KS.2020.198 102

Valärende – ledamot Pajalabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet
Lennart Kalla (S) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i
Pajalabostäder AB. Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 46
Fastställande av revisor Pajalabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Lena Jatko som ordinarie och Ulf Kero som
ersättare i Pajalabostäder AB.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att lämna till kommunens revisorer att
fördela uppdraget som lekmannarevisor för Pajalabostäder AB inom gruppen.
Kommunfullmäktige har att fastställa revisor till Pajalabostäder AB.

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 82
_____
Protokoll skickas till
Lena Jatko
Ulf Kero
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 47
Fastställande av revisor Pajala Värmeverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer Barbro Nygård som ordinarie och Lena Jatko som
ersättare i Pajala Värmeverk AB

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-17 att lämna till kommunens revisorer att
fördela uppdraget som lekmannarevisor för Pajala Värmeverk AB inom gruppen.
Kommunfullmäktige har att fastställa revisor till Pajala Värmeverk AB.

Beslutsunderlag
Protokoll Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 82
_____
Protokoll skickas till
Barbro Nygård
Lena Jatko

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
§ 48

2020-06-08
Dnr KS.2020.193 206

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner inkomna medborgarinitiativ.

Ärendet
1. Inkommit medborgarinitiativ om slopande av kommunal bygglovsavgift.
2. Inkommit medborgarinitiativ om cykelstig/bana
Elever har skrivit att de tycker Pajala centralort behöver en cykelbana i
skogsterräng. Längden bör vara ungefär 3 km och bör innehålla tekniska hinder
och hopp. För att möjliggöra fart och utmaningar behöver terrängen vara kuperad.
Starten är lämplig att förläggas vid Rian-området för detta skulle underlättaför
ombyte och cykeltvätt. Någon bänk/sittplats längs banna för mindre cykelrep och
vila vore också bra.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ 1
Medborgarinitiativ 2
_____
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§ 49
Delgivningar
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna av förtroendeuppdragen
samt redovisning av protokoll.

Ärendet
Avsägelser av politiska förtroendeuppdrag:
Beatrice Svarvare (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag.
Jenny Eriksson (S) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i
Pajalabostäder AB.
Redovisning av protokoll:
- LKF direktionsprotokoll 2020-03-27
- LKF direktionsprotokoll 2020-04-22

_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 50
Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendet
Kommunfullmäktige tar del av tre inlämnade motioner.
1. Motion cykelstig/bana
(Dnr KS.2020.219 312)
Vänsterpartiet och Framtid S vill lyfta Lahti-Fors och Tornbergs
medborgarinitiativ om cykelstig/bana som en motion, med komplettering av
brödtexter i initiativet med följande att-satser:
att förvaltningen utreder en lämplig plats för cykelbanan
att förvaltningen gör en kostnadsberäkning för olika sträckor
Lahti-Fors och Tornberg har skrivit att de tycker Pajala centralort behöver en
cykelbana i skogsterräng. Längden bör vara ungefär 3 km och bör innehålla
tekniska hinder och hopp. För att möjliggöra fart och utmaningar behöver
terrängen vara kuperad.
Starten är lämplig att förläggas vid Rian-området för detta skulle underlätta för
ombyte och cykeltvätt. Någon bänk/sittplats längs banan för mindre cykelrep och
vila vore också bra.
2. Motion begravningsförrättare (officiant) (Dnr KS.2020.220 112)
Antal borgerliga begravningar ökar dels för att många lämnar sitt medlemskap i
Svenska Kyrkan och för att fler känner till att det finns som ett alternativ. Även en
person som är medlem i Svenska Kyrkan kan välja en borgerlig begravning.
Problemet kan vara att hitta en lämplig person för förrättningen och därför vore
det bra om kommunen skulle kunna erbjuda den tjänsten. Kommunerna har inte
skyldighet att utse en officiant men i likhet med att ha en borgerlig vigselförrättare
borde även en borgerlig begravningsförrättare utses.
Vänsterpartiet yrkar
att borgerlig begravningsförrättare (officiant) utses
att ersättning för uppdrag sker i likhet med borgerlig vigselförrättare.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-06-08

§ 50 forts.
3. Motion skolsjukgymnast/fysioterapeut (Dnr KS.2020.221 624)
Många elever är stressade och uppvisar stressrelaterade symtom såsom
huvudvärk, trötthet och bristande koncentration. I ett snabbt skiftande samhälle
med uppdriven förändringstakt blir det allt viktigare för den enskilde eleven att få
redskap för att hantera den egna tiden. Det finns tydliga samband mellan för lite
sömn, upplevd stress och viktuppgång. Här kan skolsjukgymnasten arbeta med
avspänning, livsstilsföreläsningar och olika sätt att hantera stress, smärta och
huvudvärk.
Elever som bedöms ha olika former av aktivitetsbegränsningar uppgår till ca 10
procent. Dessa löper ökad risk att utveckla en inaktiv livsstil. Barn och ungdomar
med fetma, koordinationsstörningar, neurologiska skador som cerebral pares,
ledproblematik, eller neuropsykiatrisk problematik deltar i lägre utsträckning än
andra elever i skolgymnastiken. Många av dessa har dessutom svårt att hitta
fritidsaktiviteter som tillgodoser deras behov av fysisk aktivitet.
Sjukgymnaster har specifik kunskap i hur man kan vara fysiskt aktiv oavsett typ av
funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Vi kan öka barns och ungdomars
förutsättningar att vara och förbli fysiskt aktiva.
Varje kommun måste försäkra sig om att ha en organisation med kompetens att
identifiera barn med såväl synlig som osynlig funktionsstörning som begränsar
rörelseförmågan.
Vänsterpartiet yrkar:
- Att elevhälsan utökas med en skolsjukgymnast/fysioterapeut
_____
Protokoll skickas till
Vänsterpartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

14(16)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 51

2020-06-08
Dnr KS.2020.226 006

Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna besvarats.
Ärendet
Linda Jonsson (V) ställer Interpellation 1 till Kommunstyrelsens
ordförande Ulrica Hammarström:
2017-10-02 beslutade Kommunstyrelsen i Pajala att heltid ska vara norm för
kommunanställda. Senast maj 2021 ska beslutet vara verkställt. Under de senaste
månaderna har svagheten i att deltidsarbete inom kommunal verksamhet är så
utbredd blivit allt mer tydlig. Införandet av heltid som norm borde påskyndas för att
vara verkställt så snart som möjligt. Vid senaste kommunstyrelsesammanträdet
rapporteras istället att arbetet med införandet i det närmaste står still.
Därför undrar jag:
- Hur kommer det sig att införandet av heltid som norm inte prioriterats?
- Hur kommer du att säkerställa att Kommunstyrelsens beslut från 2017-10-02
genomförs?
Ulrica Hammarström (S) svarar:
Under våren har rätt naturligt andra saker varit högprioriterade och vissa arbeten har
fått ta ett steg tillbaka. Vår högst prioritet har varit att säkerställa vård för de som blir
sjuka och att det finns tillgänglig personal i våra verksamheter i den pågående
pandemin.
Däremot så anser jag inte att arbetet har stått still. Det har genomförts ett antal
åtgärder för att säkerställa att vi kan och ska genomföra heltid som norm till maj
2020.
Som information kan jag säga att det under våren pågått diskussioner om heltid som
norm. Vi håller på att förbereda ett ärende som kommer upp politiskt under hösten
om hur vi ska gå till väga för att se till att arbetet införs på ett strukturerat sätt.
Linda Jonsson (V) ställer Interpellation 2 till Kommunstyrelsens
ordförande Ulrica Hammarström:
Resultatet för Pajala kommun under 2019 på + 5,5 miljoner kronor har av den
politiska ledningen lyfts som en stor framgång. Fastän det missade det budgeterade
målet på 9,3 miljoner med nästan hälften. Och fastän driften visade 10 miljoner
kronor i underskott. Ett plusresultat som till största del berodde på oväntade
finansiella poster och på lönepengar som inte betalats fullt ut. Där inget aktivt
politiskt arbete bedrivits förutom uttalanden om budgetdisciplin. Ett plusresultat som
alltså på inget sätt beror på att kommunens ekonomi är under kontroll.
Under årets första kvartalsrapport har det blivit tydligt att detta driftsunderskott
kvarstår. Prognosen för helåret är igen -10 miljoner kronor. Där vård, skola, omsorg,
teknisk verksamhet och fastigheter fortsätter att ha kostnader som tilldelad budget
inte räcker till, trots den förändringsbudget som togs i februari. Och trots fortsatta
uttalanden om budgetdisciplin.
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§ 51 forts.
På grund av underskottet arbetar skolan och omsorgen med åtgärder för att minska
sina kostnader, där bland annat personalnedskärningar ingår. Samtidigt får
kommunen allt större statliga tillskott som en effekt av regeringens välfärdsmiljoner,
som allteftersom vuxit i och med Covid-19-pandemin.
I dagsläget är vi uppe i ytterligare drygt 10 miljoner kronor som kommer till
kommunen under året. Pengarna som är menade att gå till välfärden ligger orörda.
På snart två år har Pajalas politiska ledning i Socialdemokraterna, Kristdemokraterna
och Sjukvårdspartiet knappt fattat ett enda beslut om hur underskottet ska kommas
till rätta med. Bortsett från de taxehöjningar på vatten, avlopp och renhållning som
genomfördes under slutet av förra året.
Med anledning av detta undrar jag:
- Hur planerar du att komma till rätta med det underskott som driften fortsätter att
visa?
- Hur kommer du att säkerställa att de välfärdsmiljoner som staten tilldelar
kommunen kommer välfärden till del?
Ulrica Hammarström (S) svarar:
Majoriteten av kommunens verksamheter sysslar med välfärd och oavsett om
tillskotten som kommer från staten kallas välfärdsmiljoner eller kostnadsutjämning så
är det faktiskt dit pengarna går. Det som vi också ser att vi måste se framåt och bygga
både ett attraktivt samhälle och en kommun med stabil ekonomi med god likviditet.
Där finns ganska mycket att göra.
Tyvärr är det så att underskotten i sektorerna inte är någon nyhet, det har varit en
följetång under många år. Majoritetsledningen är väl medveten om dom underskott
som finns i våra verksamheter. Vi ser dock en stor fara i att höja alla ramar eftersom
mycket av dom extra tillskotten som kommer i år är tillfälliga och då står vi inför ännu
större problem inför nästa år.
Karl Lauri (V) ställer fråga till kommunalrådet Ulrica Hammarström:
Var tas egentligen besluten i Pajala kommun?
I normala fall kommer det upp ett stort antal punkter till varje kommunfullmäktige.
Dessa är förberedda av tjänstemän och har innan det diskuterats i olika nämnder eller
utskott. Men idag ser vi att antalet punkter att ta upp är försvinnande få och dessutom
tämligen rutinartade. Så vad har hänt? Har arbetstempot sjunkit så att saker och ting
går långsammare än förut eller tas besluten någon annanstans?
För inte är det väl så att det händer så pass mycket mindre i kommunen?
Ulrica Hammarström (S) svarar:
Besluten tas i utskotten, kommunstyrelse och fullmäktige.
På grund av corona-pandemin har sammanträden och ärendelistor kortats ned och de
nödvändigaste ärenden har tagits med på dagordningarna.
Det som kommer upp i fullmäktige är mycket rutinartade ärenden och så har det sett
ut även tidigare år.
Justerandes sign
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§ 51 forts.
____
Protokoll skickas till
Linda Jonsson
Karl Lauri
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