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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
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Plats och tid

Pajala Folkets hus, 2021-10-11, kl. 1000 – 15.45
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Stig Töyrä (KD)
Ulrica Hammarström (S) §§ 50-61, 63-73
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Erling Fredriksson (S)
Robert Hammarström (S) videolänk
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Ersättare
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Peter Ericsson (KD) §§ 50-52
Stefan Millgård, kommunchef, videolänk
Eva Henriksson, tf. ekonomichef, § 53
Maj-Lis Ejderlöf, LKF, §§ 51-52
Lena Jatko, kommunrevisor, § 53
Lisa Hurula Stridsman, sektorchef, §§ 5760, videolänk
Sixten Olli, nämndsekreterare
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Johny Lantto (FrS)
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Linda Jonsson (V)
Karl Lauri (V)
Birger Lahti (V)
Bengt-Ola Mörtlund (V)
Anita Sköld (M)
Björn Sohlberg (M) §§ 50-52
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(S), Erling Fredrikson (S)
Digitalt 2021-10-15 kl. 13.00
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

Ärenden

Justerandes sign

§ 50

Mötets öppnande

§ 51

Information Lapplands kommunalförbund

§ 52

LKF Fördelningsnyckel

§ 53

Delårsbokslut

§ 54

Internbudget 2021 med konsekvensanalys sektor Teknik och service

§ 55

Äskande av medel till vattenskyddsområde

§ 56

Äskande av medel till nyanslutningar VA Södra byavägen Kangos
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Äskande av medel till verksamhetssystem EDP Future

§ 58

Äskande av medel till soluret

§ 59

Äskande av medel till lastmaskin till Pajala Airport

§ 60

Körbar flygtrappa till Pajala Airport

§ 61

Reglemente Minoritetsspråk

§ 62

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten – ansvarsfrihet

§ 63

Valdistriktsindelning inför valet 2022

§ 64
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§ 65

Valärende – ersättare i Bygg- och miljönämnden
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§ 67

Uppsägning av förtroendeuppdrag – valärende ledamot Pajala Värmeverk
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 50
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Linda Jonsson (V) och Hans Sundqvist (S) till justerare.
Justering sker digitalt 2021-10-15 kl. 13.00.
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

2021-10-11

§ 51
Information – Lapplands kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av informationen som därmed läggs till
handlingarna.
Ärendet
Förbundschef Maj-Lis Ejderlöf informerar om verksamheten.
_____
Protokoll skickas till
Maj-Lis Ejderlöf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 52

Dnr KS.2021.383 612

LKF fördelningsnyckel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende
Lapplands gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen
att ny fördelningsnyckel ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga
beslut

Ärendet
Bakgrund
Den fördelningsnyckel som tillämpats för Lapplands Gymnasium från bildandet av
förbundet år 2010 fram till år 2019 har av medlemskommunerna upplevts dels som
krånglig och inte tillräckligt transparent. Dessutom har upplevelsen varit att
fördelningen mellan kommunerna genom åren blivit mer ochmer snedfördelad. Den
ursprungliga fördelningsnyckeln baserades på medlemskommunernas respektive
budgetför gymnasieverksamheten år 2010. Årligen omräknadessedan kommunernas
andel utifrån förändring i antal folkbokförda ungdomar aktuellt år i relation till
ursprungsåret 2010, se bilaga 1. Anledningen till att den ursprungliga
fördelningsnyckeln upplevdes snedfördelad berodde på att Pajala hade en kraftig
nedgång bland ungdomsantalen innan sammanslagningen 2010 medan övriga
kommuner hade kraftig nedgång senare. Det ledde till att Pajalas andel låg kvar på en
nivå som upplevdes för hög.
Medlemskommunernas ekonomichefer tillsammans med LKF:s controller har haft i
uppdrag att jobba fram ett förslag på ny fördelningsnyckel. Detta arbete påbörjades
kring 2015/2016 och olika förslag har genom åren arbetats fram men inget som
samtliga fyra medlemskommuner kunnat enas om.
Mot bakgrund av detta fick Public Partner i början av 2019 ett uppdrag att se
överfördelningsnyckeln. Ett förslag lades fram där fördelningen endast skulle baseras
på aktuellt ungdomsantal men där strategiska utbildningar likt skidgymnasium skulle
plockas bort från den gemensamma budgeten. Direktionen tog beslut om att anta den
föreslagna fördelningsnyckeln men hos medlemskommunerna togs ej likalydande
beslut vilket ledde till att ny fördelningsnyckel inte kunde antas. Det nya förslaget sågs
också som orättvist då den exempelvis inte tog hänsyn till stordriftsfördelar.
Under budgetåren 2020-2022 har, i avvaktan på att ytterligare en ny
fördelningsnyckel ska arbetas fram, en tillfällig fördelningsnyckel tillämpats. Den
tillfälliga fördelningsnyckel är en procentuell fördelning som var en föreslagen
övergång från den ursprungliga fördelnings-nyckeln till den av Public partner
föreslagna.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 52 forts
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
-

att godkänna förslag till ny fördelningsnyckel från och med 2023 avseende
Lapplands gymnasium. Den nya fördelningsnyckeln har sin grund i
prislappsmodellen och de ingående variablerna uppdateras årligen
att ny fördelningsnyckel ska överlämnas till medlemskommunerna för erforderliga
beslut

För att ny fördelningsnyckel ska kunna tillämpas från och med 2023 års budget krävs
att likalydande beslut fattas i samtliga fyra medlemskommuners fullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Underlag fördelningsnyckel Lapplands Gymnasium, Dnr Ks.2021.383 612
_____
Protokoll skickas till
Lapplands kommunalförbund

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 53

2021-10-11
Dnr KS.2021.325 042

Delårsbokslut 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna och fastställa delårsbokslut 2021.

Ärendet
11 kap 16 § Kommunallag (2017:725), fastställer att minst en delårsrapport per år skall
upprättas. Delårsrapporten skall innehålla periodens drift- och investeringsresultat,
resultatkommentarer, helårsprognos mot årsbudget samt uppföljning av mål.
Ekonomikonsult föredrar delårsrapport.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna delårsbokslut 2021.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2021-08-31
Måluppfyllelse delår 2021
Tjänsteskrivelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Sektorchefer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 54

2021-10-11
Dnr. KS.2021.16 041

Internbudget 2021 med konsekvensanalys sektor Teknik och service
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. en utökning av budget för Teknik och service med 2, 150 miljoner.
2. att i övrigt godkänna internbudget 2021 för Teknik och service.

Ärendet
Sektor Teknik och service presenterar förslag kring åtgärder för en
budget i balans.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår i sitt beslut 2021-04-13 § 52
1. en utökning av budget för Teknik och service med 2, 150 miljoner.
2. att i övrigt godkänna internbudget 2021 för Teknik och service.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-19.
Besparingsförslag 2021 teknik och service.
_____
Protokoll skickas till
Sektorchef Teknik och service
Ekonomienheten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 55

2021-10-11
Dnr KS.2021.313 301

Äskande av medel till vattenskyddsområde
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela Sektor teknik och service 365 000 kr i
investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt ärendebeskrivning.

Ärendet
Sektor teknik och service har en antagen investeringsplan för infrastruktursatsningar
för perioden 2020-2030. Då verksamheten verkar under flertalet lagkrav händer det
att förändringar sker som kräver investeringar oberoende av antagen
investeringsplan. För att minska de negativa konsekvenserna för medborgarna i form
av försenade investeringar på redan eftersatta områden som berör VA-nät samt gator
och vägar ber verksamheten nu om ökade investeringsmedel för särskilda ändamål
som berör 2021 och 2022. Konsekvenserna i att senarelägga investeringar i bland
annat ledningsnät är säkerhetsrisker i dricksvattenkvalitet samt kraftigt försämrad
standard på redan eftersatta vägnät.
Vattenskyddsområden
I början av 2021 antog EU-kommissionen det nya dricksvattendirektivet som
beräknas vara inkorporerat i svensk lagstiftning delvis tom 2023. I de nya direktiven
finns ett fokus på ökad dricksvattensäkerhet där flertalet aspekter lyfts och kommer
att påverka driften av kommunala anläggningar framöver. Målsättningen för Sverige
är att samtliga allmänna vattentäkter ska ha inrättade och aktuella
vattenskyddsområden. I dagsläget finns enbart 3 antagna vattenskyddsområden i
Pajala kommun, Kangos, Junosuando samt Tärendö, men totalt har kommunen 26
allmänna vattentäkter. Dessa vattenskyddsområden har svag verkan idag då dessa
antogs 1982 och inte bedöms motsvara samhällets behov. Under 2021 har
Länsstyrelsen beviljat 50% finansiering för inrättandet av fyra vattenskyddsområden i
Tärendö, Junosuando, Kangos och Muodoslompolo. Extern finansiering uppgår till
275 000 kr och Pajala kommun måste tillskjuta ytterligare 275 000 kr samt interna
resurser.
Arbeten med Pajala vattentäkt har pågått under lång tid men inte kunnat färdigställas
pga. resursbrist. Då arbetet med vattenskyddsområdet redan är påbörjat kan man ej
söka om extern finansiering för detta. Vi önskar även ansöka om medel för detta
vattenskyddsområde då verksamheten bedömer att det inte ryms inom befintlig
driftbudget vilket bedöms kosta ca 90 000 kr.
Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden är en tidskrävande process, planen
är att påbörja arbetet hösten 2021 men kommer att fortgå in på 2022.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 55 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela Sektor teknik och service 365
000 kr i investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt
ärendebeskrivning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-17
_____
Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

11(37)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 56

2021-10-11
Dnr KS.2021.314 301

Äskande av medel till nyanslutningar VA Södra byavägen Kangos
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela Sektor teknik och service 1 340 000 kr i
investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt ärendebeskrivning.

Ärendet
Sektor teknik och service har en antagen investeringsplan för infrastruktursatsningar
för perioden 2020-2030. Då verksamheten verkar under flertalet lagkrav händer det
att förändringar sker som kräver investeringar oberoende av antagen
investeringsplan. För att minska de negativa konsekvenserna för medborgarna i form
av försenade investeringar på redan eftersatta områden som berör VA-nät samt gator
och vägar ber verksamheten nu om ökade investeringsmedel för särskilda ändamål
som berör 2021 och 2022. Konsekvenserna i att senarelägga investeringar i bland
annat ledningsnät är säkerhetsrisker i dricksvattenkvalitet samt kraftigt försämrad
standard på redan eftersatta vägnät.
Nyanslutningar VA Södra byavägen Kangos
Verksamhetsområdet för VA i Kangos antogs av kommunfullmäktige på 80-talet.
Inom verksamhetsområdet är kommunen skyldig att tillhandahålla vattentjänster
enligt vattentjänstlagen. Samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde har i sin
tur skyldighet att ansluta sig samt betala av fullmäktige antagna taxor. När
byggnationen av ledningsnätet i Kangos utfördes valdes att enbart bygga ut längs med
Norra Byavägen och en del av Södra byavägen. Detta har gjort att befintligt
verksamhetsområde ej byggts ut enligt dåvarande plan. Nyinflyttningar samt
nybyggnationer längs Södra Byavägen har ökat efterfrågan på kommunalt VA.
Ansökan om anslutning till vatten och avlopp inkom november 2020 och kommunen
har då en skyldighet att inom rimlig tid ansluta berörd fastighet. Då Pajala kommun
saknar den lagstadgade VA planen som bland annat ska beröra utvecklingsfrågor
gällande det kommunala va-nätet, saknas en grund för att skjuta upp arbetet fram i
tiden. För att inte bromsa utvecklingen i Kangos by samt efterleva Pajala kommuns
skyldigheter inom befintligt verksamhetsområde, förordrars att ytterligare
investeringsmedel tillskjuts för att kunna genomföra utbyggnationen.
Utbyggnationerna av ledningsnätet motsvarar en sträcka om 740 meter och
kostnaderna för VA samt väg beräknas till ca 3,5 Mkr varpå 1 340 000 kr äskas till VA
arbeten under 2021. Kostnaderna för vägen lyfts i separat ärende. De ekonomiska
konsekvenserna kan minskas genom att ansluta samtliga fastigheter inom det berörda
området samt ansöka om statligt stöd för vägåtgärderna.
Anslutning av fastigheterna skulle innebära ca 500 000 kr i intäkter men 200 000 kr i
utökade kostnader för ledningsnätet. Kostnader som uppkommer vid arbete med
nyanslutningar ska täckas av nyanslutningstaxan för att inte belasta övriga
medlemmar i VA kollektivet.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 56 forts.
Södra Byavägen är samtidigt en enskild väg som finansieras delvis genom statligt
driftsbidrag, Pajala kommun är ej väghållare utan sköter enbart drift och underhåll.
När ledningarna byts krävs återställning av vägen. Denna väg är i ytterst dåligt skick
varpå investeringar på VA skulle få positiva konsekvenser i form av iordningsställande
av vägen.
Tillskjuts inte medel för denna investering blir konsekvenserna allvarliga för övriga
projekt inom antagen investeringsplan. Åtgärderna inom verksamhetsområdet måste
genomföras enligt lagen om allmänna vattentjänster.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela Sektor teknik och service
1 340 000 kr i investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt
ärendebeskrivning.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-17
_____
Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Handläggare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 57

2021-10-11
Dnr KS.2021.288 301

Äskande av medel till verksamhetssystem EDP Future
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela sektor Teknik och service 1 300 000 kr i
investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt ärendebeskrivning.

Ärendet
Sektor teknik och service har en antagen investeringsplan för infrastruktursatsningar
för perioden 2020-2030. Då verksamheten verkar under flertalet lagkrav händer det
att förändringar sker som kräver investeringar oberoende av antagen
investeringsplan. För att minska de negativa konsekvenserna för medborgarna i form
av försenade investeringar på redan eftersatta områden som berör VA-nät samt gator
och vägar ber verksamheten nu om ökade investeringsmedel för särskilda ändamål
som berör 2021 och 2022. Konsekvenserna i att senarelägga investeringar i bland
annat ledningsnät är säkerhetsrisker i dricksvattenkvalitet samt kraftigt försämrad
standard på redan eftersatta vägnät.
Verksamhetssystem
Teknik och service har efter ett långt och tidskrävande arbete bytt verksamhetssystem
för sina VA- och renhållningskunder. Systembytet har möjliggjort uppdateringar i
kundregistret som inte tidigare varit möjligt. Det tidigare systemet hade stora brister i
sin funktionalitet som inte möjliggjorde en god kundservice eller lagefterlevnad. Enligt
plan skulle systembytet ha skett under 2020 men i ett sent skede beslutades att teknik
och service skulle överta det ekonomiska arbetet med sina kunder såsom fakturering
och bokföring. Detta resulterade i en förskjutning av tidsplanen. Systembytet inleddes
i januari 2021 och var i skarp drift i april, första faktureringen skedde i Maj. I och med
förskjutningen i tidsplanen fick detta ekonomiska konsekvenser i form av att
systembytet budgeterades på driftsnivå under 2020 men i stället kom att ske under
2021 då inga medel finns tillgängliga. Systembytet kostar totalt sett 1,3 Mkr detta
inräknat programvaran samt hårdvara som krävs i sopbil samt slambilar.
Verksamheten efterfrågar därför utökade medel för att inte övriga investeringar ska
bli lidande.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela sektor Teknik och service
1 300 000 kr i investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt
ärendebeskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-17.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 57 forts.
Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Handläggare
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 58

2021-10-11
Dnr KS.2021.312 301

Äskande av medel till soluret
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela Sektor teknik och service 300 000 kr i
investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt ärendebeskrivning.

Ärendet
Sektor teknik och service har en antagen investeringsplan för infrastruktursatsningar
för perioden 2020-2030. Då verksamheten verkar under flertalet lagkrav händer det
att förändringar sker som kräver investeringar oberoende av antagen
investeringsplan. För att minska de negativa konsekvenserna för medborgarna i form
av försenade investeringar på redan eftersatta områden som berör VA-nät samt gator
och vägar ber verksamheten nu om ökade investeringsmedel för särskilda ändamål
som berör 2021 och 2022. Konsekvenserna i att senarelägga investeringar i bland
annat ledningsnät är säkerhetsrisker i dricksvattenkvalitet samt kraftigt försämrad
standard på redan eftersatta vägnät.
Soluret
Tekniska enheten fick under 2020 uppdraget att restaurera soluret i Pajala centralort
och fick tilldelat 500 000 kr. När arbetena påbörjades uppdagades brister i den
tidigare konstruktionen som bidragit till att stockarna ruttnat tidigare än förväntat.
För att öka livslängden på investeringen beslutades att förbättra grundsättningen,
investera i lampor för att minska elförbrukningen samt åtgärda brister kring
fontänens funktion. Detta har gjort att kostnaderna ökat och beräknas kring
färdigställande landa på ca 800 000 kr varav 300 000 kr belastar 2021 års
investering. Åtgärderna för soluret är inget som finns i antagen investeringsplan
avseende infrastrukturella satsningar för sektorn, därför krävs 300 000 kr för att inte
antagna investeringar ska bli lidande. Konsekvenser av att ej utöka medel är att
investeringar för antingen säkerhet gällande dricksvatten blir lidande eller att
Prästgårdsvägen i Tärendö ej kan asfalteras enligt plan, detta i sin tur skjuter samtliga
investeringar ett år fram i tiden vilket inte är möjligt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige tilldela Sektor teknik och service 300
000 kr i investeringsmedel avseende år 2021 för satsningar enligt ärendebeskrivning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-17.
_____
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Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Handläggare
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§ 59

Dnr KS.2021.320 533

Äskande av medel till lastmaskin Pajala Airport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

anta belopp för investering av lastmaskin med tillhörande snöslunga som
redskap,

2.

fastställa föreslaget belopp om sammanlagt 1 800 000 kronor till Pajala Airport
innevarande år 2021. Samt utökad budget för underhållskostnader inledningsvis
med 40 000 kronor på årsbasis, detta också avseende Grön Flygplats och Pajala
Airports arbete med att bli en fossilfri flygplats. Drivmedlet HVO 100 här bidrar
till ökade drivmedelskostnader för lastmaskinen,

3.

att beloppet bekostas av Pajala Airport efter utökad budget innevarande år.

Ärendet
Pajala Airport behöver en traktor som klarar att bära en lastmaskinsdriven slunga.
Anledningar till det är att våra gamla 77 slungor från Försvarsmakten är till åren och
vi behöver en nyare primärslunga med högre tillförlitlighet och kapacitet samt bättre
förarmiljö. Därför bör man sikta på att köpa in en traktor som uppfyller målet att
kunna bära en sådan slunga.
Det bör tilläggas att den gamla slungan lämpar sig väl till förrådsställning kopplat till
beredskapsändamål för flygplatsen. Detta för att verksamheten skall kunna leverera
snöröjning även vid ökat behov eller som reservmaterial i ordinarie drift.
Nuvarande traktor har uppnått en nivå där det är svårt att tillgodose robustheten och
funktionen oavsett underhåll då slitaget är för stort på maskinen. Det finns knappt
reservdelar till den traktor flygplatsen har idag. Nuvarande traktor är över 30 år
gammal och bör av dels säkerhet, miljö och arbetsmiljöskäl inte vara i primärdriften
på en flygplats.
Sedan har vi snöröjningsområdet särskilt runt GP-ytan som ska hållas plogad kopplat
till direkt flygsäkerhet. Vid brister kopplat till snöröjning kring detta område kommer
signalen den skickar ut att förvrängas, som i sin tur leder till att planet vid landning
antingen kommer in för långt eller för kort på banan.
Det inre skyddsområdet är ca 1,7hektar. Något vi inte har kapacitet/möjlighet att
ploga nu, varpå det orsakar brister i flygsäkerheten. Se bilaga 1 ”snöröjningsområde
GP”.
Målet för flygplatsen är att utöka trafiken redan 2022, något som kommer kräva mer
av flygplatsens personal & maskiner de övriga aspekterna infaller till vintern varvid
inköpet har en mer brådskande karaktär.
Ekonomiska konsekvenser
En ny traktor och tillhörande snöslunga upptar en viss underhållskostnad samt ökade
kostnader för miljövänligt drivmedel vilket inledningsvis bör bedömas till 40 000: per år.
Justerandes sign
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§ 59 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. anta belopp för investering av lastmaskin med tillhörande snöslunga som redskap,
2. fastställa föreslaget belopp om sammanlagt 1 800 000 kronor till Pajala Airport
innevarande år 2021. Samt utökad budget för underhållskostnader inledningsvis
med 40 000 kronor på årsbasis, detta också avseende Grön Flygplats och Pajala
Airports arbete med att bli en fossilfri flygplats. Drivmedlet HVO 100 här bidrar
till ökade drivmedelskostnader för lastmaskinen,
3. beloppet bekostas av Pajala Airport efter utökad budget innevarande år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-23.
Karta.
Riskanalys PJA-7-2021.
_____
Protokoll skickas till
Sektor teknik och service
Flygplatschef
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2021-10-11
Dnr. KS.2021.324 533

Körbar flygtrappa till Pajala Airport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. sektor Teknik och service gör en direkt upphandling på körbar flygtrappa om
125 000 kr upp till 200 000 kr,
2. investeringen bekostas av Pajala Airport efter utökad investeringsbudget
innevarande år 2021.

Ärendet
När Pajala Airport tar emot större flygplan än de som normalt trafikerar sträckan
Pajala – Luleå så behövs en trappa till dessa flygplan av säkerhetsskäl för passagerare
och flygplan. De plan som avses i beskrivningen är i första hand flygplan kopplat till
vinterturismen i december samt i en förlängning flygplan som är kopplade till den
utökade drift som är planerad för flygplatsen. Det handlar för resenärernas skull om
att den trappa som finns idag är för låg för flygplanen samt att den är mekanisk och
dras med traktor.
En ny trappa kostar cirka 1.6 Miljoner bara för att ge anskaffandet en bild av
investeringen rent ekonomiskt.
Ekonomiska konsekvenser
Trappan är hydraulisk, motordriven och innehar även övrig teknik som medför
underhållskostnader för exempelvis byte av batteri, oljor, slitagedelar. Kostnaderna är
svåra att uppskatta men går heller inte att bortse. Däremot finns säkerhetsfunktioner i
trappan som gör att skador mot flygplan undviks då trappan automatiskt justerar sig
mot flygplanets vikt. En skada på ett flygplan av denna karaktär kan uppgå till stora
summor. Skulle en skada mot flygplan uppstå som flygplatsen orsakat kan det uppstå
kringkostnader för alla strandsatta resenärer. Till ytterligare stora summor.
De ekonomiska konsekvenser som uppstår i samband med inköp och underhåll bör
ses som rimliga till denna investering som är nödvändig för flygplatsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. sektor Teknik och service gör en direkt upphandling på körbar flygtrappa om
125 000 kr upp till 200 000 kr,
2. investeringen bekostas av Pajala Airport efter utökad investeringsbudget
innevarande år 2021.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-08-23.
_____
Protokoll skickas till
Sektor Teknik och Service
Flygplatschef
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§ 61

2021-10-11
Dnr KS.2020.188 003

Reglemente för minoritetsspråk
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av reglemente för minoritetsspråk.
Ärendet
Reglemente för minoritetsspråk har reviderats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta revidering av reglemente för
minoritetsspråk.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till revidering
_____
Protokoll skickas till
Minoritetsspråksamordnaren
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§ 62

2021-10-11
Dnr KS.2021.265 106

Regionala Kollektivtrafikmyndigheten - Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja ansvarsfrihet för direktionen i RKM, Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
Jäv
Ulrica Hammarström (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Ärendet
Kommunfullmäktige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region
Norrbotten har att fatta beslut om ansvarsfrihet för direktionen i RKM, Regionala
Kollektivtrafikmyndigheten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för direktionen i
RKM, Regionala Kollektivtrafikmyndigheten.
Beslutsunderlag
Granskningsrapporter
Årsredovisning Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB
Årsredovisning Norrtåg AB
Protokoll
_____
Protokoll skickas till
Regionala Kollektivtrafikmyndigheten
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§ 63

2021-10-11
Dnr KS.2021.412 11

Valdistriktsindelning inför val 2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. anta valdistriktsindelning enligt valnämndens förslag
2. anta tilläggsyrkande om medskick till valnämnden att se över möjligheten till
röstmottagningsställen i de områden som är berörda av förändringen.

Reservation
Linda Jonsson (V), Karl Lauri (V), Birger Lahti (V) och Bengt-Ola Mörtlund (V)
reserverar sig.

Ärendet
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige om valdistriktsindelning inför valet 2022
med förändringar.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår följande indelning:
- Pajala och Muodos/Kaunis slås ihop och vallokalen i Kaunisvaara ersätts med
röstmottagningslokal och Pajala får två vallokaler.
- Övre Muoniodalen förs över till Junosuando. Berör ca 130 personer.
- EJA-byarna (och Peräjävaara om de också hört till Kaunisvaara) förs över till
Tärendö. Berör ca 150 personer.
- Sattajärvi (med byarna Välivaara, Pääjärvi, Pentäsjärvi och Pimpiö) förs över till
Korpilombolo. Berör ca 240 personer.
Följande valdistriktsindelning inom Pajala kommun föreslås gälla inför val 2022 års
allmänna val.
Pajala norra valdistrikt - Kuusiniemi, Kaarnevaara, Juottivaara, Pissiniemi,
Kihlanki, Kaalama, Kaalamakoski, Aareavaara, Kaunisvaara, Käymäjärvi, Koiranranta,
Mukkakangas, Huuki, Ristimella, Kolari, Kieksiäisvaara, Norra Kengis, Vittaniemi,
Pajala centralort längs väg 982 (Kirunavägen/Tornedalsvägen) fram till väg 403 som
vättar mot älven och boenden på andra sidan om älven samt boenden på Tannavallen.
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§ 63 forts.
Pajala södra valdistrikt – Liviöjärvi, Kengis, Kassa, Torinen, Kardis, Jarhois,
Taipaleensuu, Pajala centralort längst väg 982 (Kirunavägen/Tornedalsvägen) mot
Naurisaho hållet.
Tärendös valdistrikt – Autio, Erkheikki, Juhonpieti, Peräjävaara, Anttis, Tärendö,
Saittarova, Männikö, Vaenvaara, Ekorrbäcken, Kompelusvaara, Kompeluslehto,
Selkäjärvi, Kainulasjärvi, Narken.
Junosuando valdistrikt – Parkajoki, Muonionalusta, Muoniovaara,
Muodoslombolo, Ruosteranta, Kätkesuando, Merasjärvi, Kitkiöjärvi, Ravinmark,
Kitkiöjoki, Parkalombolo, Keräntöjärvi, Hukanmaa, Oksajärvi, Särkimukka, Kangos,
Junosuando, Nuuksujärvi, Kurkkio, Tornefors, Salmijärvi, Lautakoski, Huhtanen,
Lovikka.
Korpilombolo valdistrikt - Pempelijärvi, Lahnajärvi, Paharova, Limingoån,
Markusvinsa, Liminkajärvi, Pirttiniemi, Teurajärvi, Korpilombolo, Virkamaa,
Laitamaa, Fällan, Ohtanajärvi, Kuusilaki, Kirnujärvi, Nuksujärvi, Jierijärvi, Lahenpää,
Suaningi, Kivijärvi, Pimpiö, Pentasjärvi, Pääjärvi, Sattajärvi, Välivaara.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår att valdistriktsindelningen bibehålls förutom att Erkheikki
med omnejd skall ingå i Pajala valdistrikt som indelas i två distrikt. Förslaget innebär
6 valdistrikt om Pajala delas i två distrikt.
Beslutsgång i huvudförslag
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
valnämndens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för valnämndens förslag
NEJ-röst för Jonssons förslag
Omröstningsresultat
Med 9 JA-röster för valnämndens förslag mot 7 NEJ-röster för Jonssons förslag
bifaller kommunfullmäktige valnämndens förslag.
Omröstningsresultat i separat voteringslista, biläggs protokollet.
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Tilläggsförslag
Leif Gramner (KD) föreslår ett medskick till valnämnden att se över möjligheten till
röstmottagningsställen i de områden som är berörda av förändringen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om kommunfullmäktige antar tilläggsyrkandet och finner
bifall till detta.

Beslutsunderlag
Förslag till valdistriktsindelning
Karta
Valnämndens protokoll 2021-09-23
_____
Protokoll skickas till
Länsstyrelsen
Valnämnden
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Dnr KS.2020.198 102

Valärende – ersättare i Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Ärendet
Beatrice Svarvare (S) har sagt upp sitt uppdrag som ersättare i Valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Ärendet bordlades i kommunfullmäktige 2021-06-07.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bordläggning.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-04-07
_____
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§ 65

2021-10-11
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ersättare i Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Linda Jonsson till ersättare i Bygg- och
miljönämnden.

Ärendet
Efter att Hans Erik Fors (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ordinarie
ledamot i Bygg- och miljönämnden valdes Bengt-Ola Mörtlund (V) till ordinarie.
Bengt-Ola Mörtlund var ersättare och nu har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare.
Ärendet bordlades 2021-06-07.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår Linda Jonsson till ersättare i Bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-11
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Bygg- och miljö
Linda Jonsson
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§ 66

2021-10-11
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie till Pajalabostäders styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Birger Lahti till ledamot i Pajalabostäder AB´s
styrelse.
Ärendet
Anna Kumpula Kostet (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i
Pajalabostäder AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny styrelseledamot.
Ärendet bordlades 2021-06-07.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår Birger Lahti till ledamot i Pajalabostäder AB´s styrelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-04-14
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Pajalabostäder AB
Birger Lahti
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§ 67

2021-10-11
Dnr KS.2021.343 102

Uppsägning av förtroendeuppdrag –
Valärende ledamot till Pajala Värmeverks styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna Brånins uppsägning av förtroendeuppdrag
2. bordlägga ärendet om val av ledamot till Pajala Värmeverk AB´s styrelse.

Ärendet
Inga-Lis Brånin (V) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
Ersättare i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har att godkänna uppsägningen.
Ledamot i Pajala Värmeverk AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår bordläggning på grund av kort beredningstid av ärendet
om ledamot till Pajala Värmeverk AB´s styrelse.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-09-08
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Länsstyrelsen
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2021-10-11
Dnr KS.2021.255 102

Valärende – ersättare till Pajala Värmeverks styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet
Sixten Olli (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i Pajala Värmeverk
AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår bordläggning av ärendet på grund av kort beredningstid.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-06-21
_____
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Dnr KS.2021.343 102

Valärende – god man för jordbruks-/skogsbruksfrågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Birger Lahti som god man för jordbruks/skogsbruksfrågor.

Ärendet
Inga-Lis Brånin (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som god man för jordbruks/skogsbruksfrågor
Kommunfullmäktige har att utse ny god man.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår Birger Lahti som god man för jordbruks/skogsbruksfrågor.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-09-08
_____
Protokoll skickas till
Birger Lahti
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Dnr KS.2021.249 311
KS.2021 274 259
KS.2021.411 265

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att medborgarinitiativ inlämnats.

Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
Det har inkommit tre medborgarinitiativ.
1. Ägare av fastigheten Junosuando 1:19, föreslår att den planerade gång- och
cykelvägen i Junosuando mellan Kangasvägen och Bäckvägen görs även till bilväg
med bl.a infart till min fastighet.
Detta skulle medföra att all byatrafik i den delen av byn slipper köra på väg 395,
bland annat de som jobbar åt Kaunis Iron.
Jag hoppas detta är genomförbart då detta skulle minska riskerna på väg 395.
(Dnr KS.2021.249 311)
2. Göra Struves världsarv användbar: Dnr KS.2021.411 265
Mitt förslag går ut på att märka ut samtliga mätpunkter med ett utsiktstorn (typ
älgtorn) där platsen markeras med en starkt färgad tunna fäst i en stång. På det
sättet märkte Struves gäng ut platserna så att de syntes från de andra bergen och
att de kunde mäta mot dem. Därför kallas den nordligaste mätpunkten i sve för
tynnyrilaki.
I sve finns totalt 7 punkter varav 4 är världsarv men för att det ska vara nån vits
med att besöka platserna så måste även de 3 andra märkas ut m torn o tunnor så
det går att göra mätningar mot dem.
Punkterna i sve som saknas är Paljukkavaara söder om Sattajärvi ,Lumivaara
väster om Kihlangi och Pessinki norr om Parkalombolo.
På tex Paljukkavaaras topp finns en triangel inhuggen i berget och lämningar av
ett torn. Ca 1km promenad fr skogsbilväg. Därifrån mättes mot Pullinki ,Jupukka
och 3 mätpunkter i finland. Vi måste därför oxå få till motsvarande aktiviteter på
den finska sidan.
När Struves gäng gjorde mätningarna var Finland ryskt territorium och det gick
ändå bra så nu borde vi oxå kunna samarbeta.
Kostnaden för att bygga ett älgtorn, hänga upp en färgglad tunna och att märka ut
en stig till punkterna borde inte vara så hög.
Skoleleverna skulle kunna göra mätningar mot de andra mätpunkterna, idag är
Jupukka ensam och oanvändbar när man inte ser någon annan punkt.
Även sommarturisterna skulle ha en kul grej att försöka mäta som Struve.
Mätpunkter som berör Pajala.
Numrering hänvisar till bifogad karta.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11
§ 70 forts.
Nr 10 Paljukkavaara (pajala) därifrån mätte man
mot:
Nr 7 Pullinki (ötå)
Nr 9 Kittisvaara (Pello)
Nr 11 Ollosvaara (Pello)
Nr 12 Ylisenvaara (Kolari)
Nr 13 Jupukka (Pajala)
Nr 13 Jupukka (Pajala) därifrån mättes
mot:
Nr 10 Paljukka (Pajala)
Nr 12 Ylisenvaara (Kolari)
Nr 14 Kuivaskero ( Kolari/Muonio)
Nr 15 Lumivaara (Pajala)
Nr 15 Lumivaara (Pajala) därifrån mättes
mot:
Nr 13 Jupukka (Pajala)
Nr 14 Kuivaskero( Kolari/Muonio)
Nr 16 Olostunturi (Muonio)
Nr 17 Pessinki (Kiruna)
Nr 17 Pessinki (Kiruna) därifrån mättes
mot:
Nr 15 Lumivaara (Pajala)
Nr 16 Olostunturi ( Muonio)
Nr 18 Ounastunturi (Enontekiö)
Nr 19 Tynnyrilaki (Kiruna)Bifogar karta

3. Frisbeegolf (Discgolf) Dnr KS.2021.274 259
Discgolf (i Sverige också kallat frisbeegolf) är en sport som spelas med en disc
(frisbee). Målet är att spela en bana från början till slut med så få kast som möjligt.
En bana består vanligtvis av 9 eller 18 hål och man har klarat ett hål när man har
kastat discen i en discgolfkorg, även kallat kedjehål.
Discgolf är både lättillgängligt och billigt att utöva. Ett flertal banor är uppsatta i
parkmiljö och kostnadsfria att besöka. En disc räcker för att spela även om många
föredrar ett par olika varianter av discar med olika flygegenskaper.
Det som önskas är en lämplig skogsmark i närheten av centrala Pajala, utöver
detta så önskas medel för 18 korgar, detta till ett pris av 50-70.000 kr.
En fördel med denna sport är att den är underhållsfri.
På finska sidan finns banor i Pello, Ylläs, Levi och Muonio.
Tycker att vi i Pajala bör bli attraktivare för både turister och för oss medborgare.
Att lägga ut en bana skulle göras på frivillig basis av oss intresserade.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§ 71
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendet
Inga delgivningar att redovisa.
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 72

2021-10-11
Dnr KS.2021.410 263

Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Ärendet
Vänsterpartiet inlämnar motion om myrar.

Pajala kommun har tusentals hektar myrar, och stora delar av dessa är påverkade att
människan i form av dikningar.
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så gjordes det slitsamma åtgärder på
myrar runt om i vår kommun, för att försöka sänka vattennivån i jakten på foder till
kreatur som på många gårdar var livsnödvändigt. Detta var även ett sätt för torpare och
andra småbrukare, som saknade mark till att ha vallodling på torr mark, att kunna slå
foder till djuren för vinteröverlevnad. Som tur är så är denna del av vår historia, just
historia.
Nu utmålar myndigheter grundvattennivåsänkningen på myren runt gruvan i
Kaunisvaara att potentiellt äventyra miljötillståndet för just, den för oss i Pajala
kommun så viktiga, gruvan. Då måste vi från kommunpolitiken göra vårt yttersta för
att visa handlingskraft, för att kompensera förlusterna som torrläggningen av myren
runt dagbrottet givetvis kommer att medföra, i form av förlorad biologisk mångfald
och andra miljöförluster.
För att kompensera förlusterna av värden, och andra negativa aspekter som
torrläggningen av myren runt gruvan medför, så bör kommunen kartlägga alla myrar i
vår kommun som blivit påverkade av dikningar. På det sättet kan vi vara medhjälplig
till markägare/gruvbolag eller andra aktörer som är villiga att restaurera myrar för att
återskapa våtmarker, i syfte att kompensera för åtgärden som gruvetableringen blir
tvungen att göra på omliggande natur.
Vi skulle få klimatvinster som får omedelbar verkan efter en restaurering såsom
mångdubbel värdeökning av biologisk mångfald och minskning av co2 läckage samt
klimatvinsterna i form av inbindning av växthusgaser. Som i sin tur kan kompensera
för andra utsläpp som driften av gruva och transporter medför innan deras verksamhet
kan uppnå netto nollutsläpp i deras verksamhet.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-10-11

§ 72 forts.
Vänsterpartiet yrkar därför:
Att: Pajala kommun tillsätter erforderliga resurser till att påbörja arbetet med
kartläggning av myrar som dikats i vår kommun och prioritetsklassar dem för att se
vilka som snabbast kan åtgärdas.
Att: Pajala kommun aktivt ska söka medfinansiering till restaurering av minst ett
myrobjekt/år, tillsammans med aktörer/markägare som är beredda att återskapa miljöer
som gagnar biodiversiteten och klimatnyttan.
Beslutsunderlag
Motion Vänsterpartiet
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 73
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendet
Inga interpellationer eller frågor har inkommit.
____
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Upprops- och voteringslista vid Pajala kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober 2021 kl. 10.00 – 15.45
Ledamöter
Leif Gramner

Upprop
Närv.
Frånv.
☒
☐

Ärende nr: § 63
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

☒

☐

x

Linda Jonsson

☒

☐

x

Birger Lahti

☒

☐

x

Bengt-Ola Mörtlund

☒

☐

x

Johny Lantto

☒

☐

x

Maria Törmä Lindmark

☐

☒

Anna Taavola

☐

☒

Göran Mörtlund

☒

☐

x

Anita Sköld

☒

☐

x

Björn Sohlberg

☐

☒

Tjänstg. ersättare
Anders LehtipaloNilsson

☒

☐

X

Robert Hammarström

☒

☐

x

Håkan Kero

☒

☐

x

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Summa:
Avstår:

x
x

x
x
x

9
-

7
-

Ärende nr:
Ja

Kommentarer
Nej

