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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2020-09-21

§ 111
Sammanträdesplan 2021
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplanen
för 2021.
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Ärendet
Förslag på sammanträdesplan för 2021 presenteras och Kommunstyrelsen samt
Kommunfullmäktige har att anta sammanträdesplan för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09.
Förslag sammanträdesplan 2021.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Kommunkansliet
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§ 112
Inköp av övningscontainers för rökdykning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. bevilja medel 150 000 kr för att införskaffa 3 rökövningscontainers med
tillhörande uppbyggnation,
2. att medel omfördelas inom befintlig investeringsram, sektor teknik och service.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Under en lång tid har det eldats och övats på övningsfältet i containers och åren har
gjort att dessa tagit stryk och rostat sönder. Det finns risk att personalen trampar
genom golvet och ramlar ned i den undre containern. Ur arbetsmiljösynpunkt är det
farligt att öva i dessa. Vid sista övningen fattade även träkonstruktionen eld och
takkonstruktionen förstördes. Containers är byggda så att de föreställer en lägenhet
med rum som vi eldar i och personalen övar att släcka och rädda personer som blivit
kvar. Som det är nu har vi stängt övningsfältet och får ej öva i dessa innan nya
införskaffas. Alternativet är att skicka all personal till annan kommun för att de ska
få sina två lagstadgade varma rökövningar.
För att klara lagkraven skall all räddningstjänstpersonal göra 2 kalla och 2 varma
rökövningar under året. Containers har med åren farit illa och rostat sönder efter att
vi har eldat i dessa.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) förslår kommunstyrelsen:
1.

bevilja medel 150 000 kr för att införskaffa 3 rökövningscontainers med
tillhörande uppbyggnation,

2.

att medel omfördelas inom befintlig investeringsram, sektor teknik och service.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-12.

_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
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Slutligt beslut expedieras till
Räddningschef
Sektorchef teknik och service
Ekonomienheten
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§ 113
Kapitalisering Kommuninvest
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta:
1.

att Pajala kommun till Kommuninvest ekonomisk Förening ska inbetala ett insatsbelopp om 600 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

2.

att årligen besluta om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

3.

att Pajala kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska senast 30 juni 2021
inbetala 275 009 kr för år 2021.

4.

att Pajala kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.

5.

att Uppdra åt ekonomienheten att genomföra inbetalningarna enligt anvisningar
från Kommuninvest.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Ärendet
Pajala kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till
att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån
på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till
de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet
till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest.
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Pajala kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-03 till 600 000
kronor, jämte ränta.
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§ 113 forts.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna. Eftersom Kommuninvest de kommande åren
behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen
att omedelbart använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till
Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en
kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom
en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats
som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med
en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången
av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt
under de kommande fyra åren enligt följande:

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Pajala kommuns särskilda insats uppnår i nuläget till 855 kr. Givet att återbetalningen av förlagslånet på 600 000 kr inbetalas i form
av extra kapitalinsats behövs en inbetalning på ytterligare 275 009 kr för att uppnå
kravet på kapitalinsats 1 000 (kr/invånare) för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-14.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2020-09-21

§ 113 forts.
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

8 (19)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2020-09-21

Sida

9 (19)

§ 114
Finansiering Pajala Airport 2020/2021
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. bevilja finansiering av upprustning av Pajala Airport,
2. att flygplatschefen till kommande kommunstyrelse tar fram ett
finansieringsförslag.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Ärendet omfattar upprustning av den kommunala flygplatsen Pajala Airport även
kallad PJA. Upprustningen sker under åren 2020/2021.
Upprustningen omfattar utbyggnation av Pajala flygplats.
Anpassning av befintlig utrikeshall för möjlighet att ta emot 200 passagerare inkl.
bagage i vardera ankomst/avgångshall.
-

Avsikten är att behålla befintliga byggnader men med rimliga förändringar av dagens utrikeshall. Detta för anpassning till 200 passagerare i vardera ankomst/avgångshall.
Ytor som skall ses över är köbildning vid incheckning/säkerhetskontroll
samt bagagehantering för ankommande och avgående passagerare. Generellt behövs större öppna ytor i avgångshall.

-

Beräknad kostnad för enligt genomförd förstudie (mars 2020) beräknas till ca 6,4
miljoner SEK. Ansökan om extern finansiering beräknas till ca 50% från regionala
och nationella aktörer.

Bakgrund
En långsiktigt hållbar tillväxt i Pajala och Tornedalen förutsätter goda och leveranssäkra kommunikationer. Det ger oss möjlighet att utveckla och nyttja de konkurrensfördelar vi har för industri, besöksnäring och kulturella näringar. Det är en förutsättning för att olika näringsgrenar ska kunna samverka i utvecklandet av en attraktiv
livsmiljö.
En flygplats är en förutsättning för goda, snabba och effektiva relationer i en globaliserad marknad. Pajala Airport är därför en viktig del av näringslivsutvecklingen i Pajala och hela Tornedalen med omnejd. Flygplatsen behövs för att näringslivet ska
kunna underhålla och utveckla sina relationer med marknader och kunder, men också
för att kompetensförsörjning ska kunna säkerställas både på lång och kort sikt.
En väl fungerande distributionskedja är också nödvändig för att säkerställa snabba
leveranser från underleverantörer till industrierna i kritiska situationer. Minst lika
viktig är flygplatsen för att utveckla besöks- och kulturnäringarna i kommunen.
Justerandes sign
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§ 114 forts.
En förutsättning för detta är att marknaderna uppfattar regionen som lätt att ta sig till
och från olika delar av världen. Att arbeta med att stärka infrastrukturen för dessa näringar är också en förutsättning för att skapa en attraktiv livsmiljö för unga familjer,
kvinnor och män som vill leva och bo i Pajala. Det måste finnas förutsättningar för att
arbeta i olika näringar för att en familj ska välja Pajala som hemort.
Slutligen är det nödvändigt för dem att på ett snabbt, enkelt och pålitligt sätt få tillgång till ett rikt och varierat kultur och nöjesutbud i andra delar av världen. För detta
krävs goda och säkerställda kommunikationer.
Pajala Airport måste för att stötta hållbar utveckling och en attraktiv livsmiljö, säkerställa regularitet och punktlighet i ett arktiskt klimat. I konkreta termer innebär det
att flygtrafiken i Pajala ska fungera året om, särskilt under de kallaste vintermånaderna. Denna period i sig har stor potential för besöksnäringen.
Gemensamt för besöksnäringen i kommunen är att de i dagsläget transfererar sina besökare/kunder från kringliggande flygplaster i norra Sverige och Finland. Med en
möjlighet att transferera besökare/kunder direkt från Pajala Airport innebär tidsvinster i form av avsevärt kortare transfer. Pajala Airport anser att det tar tid för de tillväxtmöjligheter som man vet finns i regionen, att mogna fram. Det finns fortsättningsvis bara ett enda sätt att uppnå det - det gäller att tänka och stödja möjligheten
för de lokala aktörerna genom att vara lyhörd för önskemål och är beredd att utveckla
flygplatsens roll, så att inte flygplatsen blir en bromskloss. Det finnas nu kapacitet
inom besöksnäringen att fylla hela flygplan (200 personer) med destination Pajala,
vilket är en bidragande positiv tillväxtfaktor för flygplatsen. Därför anser vi att det nu
är dags att investera/upprusta flygplatsen.
Verksamhetens syfte & mål
• Främja tillkomst och utveckling av tjänstesektorn med fokus på besöksnäringen
• Verka för en breddning av det lokala näringslivet
• Verka för företagens ökade tillväxt och utveckling.
• Stärka flygplatsen funktion/roll i regionen-kommunen, norr om Polcirkeln
Det långsiktiga målet är att en skapa förutsättningar som leder till:
• Attraktiv kommun/region att leva och verka i
• Fler startade företag inom tjänstesektorn
• Ökad samverkan mellan intresserade kommuner gällande infrastruktursatsningar
• Fler unga som stannar kvar
• Aktiva och långsiktiga företagsnätverk
• Nya arenor genom samverkan med övriga näringslivsorganisationer
Ekonomiska konsekvenser
Samkörning/samverkan med andra flygplatser i regionen om gemensamma resurser.
Tidplanen är att under 2020 påbörja finansiering och projektering för att under 2021
genomföra upprustningen enligt plan.
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§ 114 forts.
Förvaltningens förslag till beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja finansiering av
upprustning av Pajala Airport.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) förslår ett tilläggsyrkande med att uppdra till flygplatschefen att till
kommande kommunstyrelse ta fram ett finansieringsförslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-14.
Förstudierapport.
Kostnadsuppskattning - Befintlig utrikeshall.
Tidplan - Befintlig utrikeshall.
Åtgärdsbeskrivning – Hus.
Utrikeshall ritning nr R1_02 Rel. ritning 090109 rev A Model.
Pajala Airport Utredningsskiss 200303.
Sammanställning av turismen i Pajala kommun 2018.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Pajala Airport
Ekonomienheten
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§ 115
Överförmyndarverksamheten i framtiden
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelse besluta ge kommunchefen i uppdrag att
hitta samverkanslösningar kring Överförmyndarverksamheten med en eller flera
andra kommuner, så att en ny organisation kring detta kan träda i kraft i samband
med nästa ordinarie val.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Överförmyndarverksamheten är i alla kommuner en komplex verksamhet som kräver
hög kompetens. I Pajala kommun bygger i dag Överförmyndarverksamheten på en
person som både verkar som politiskt vald Överförmyndare och anställd handläggare.
Detta fungerar i dag men blir mycket sårbart.
Runt om i landet är i dag Överförmyndarverksamheten ett område där samverkan är
vanligt. I Västra Götaland har samtliga 33 kommuner ingått ett samarbete, i Västerbotten samverkar 7 kommuner kring Överförmyndaren.
En samverkan kan byggas på flera olika sätt, allt från gemensam nämnd och förvaltning till en lösare samverkan kring samarbete inom olika kompetensområden.
Både på politisk och tjänstemannanivå har diskussioner förts om detta område och vi
bedömer att det finns ett stort intresse för samverkan kring Överförmyndarverksamheten. Utifrån detta bör förvaltningen få ett tydligt mandat att fortsätta diskussionerna med en eller flera parter att hitta en lämplig lösning som kan träda i kraft i samband med nästa ordinarie val.
Ekonomiska konsekvenser
Inga kortsiktiga, på längre sikt möjliga ekonomiska samverkansvinster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till
Överförmyndaren
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§ 116
Upphandling ramavtal av tekniska konsulter
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar:
1.

att upphandla ramavtal för tekniska konsulter,

2.

att delegera till Sektorchef teknik och service att skriva tilldelningsbeslut samt
avtal med entreprenör.

Ärendet
Pajala kommun tillsammans med de kommunägda bolagen Pajalabostäder AB samt
Pajala värmeverk AB avser att upphandla ett ramavtal för tekniska konsulter. Inom
Pajala kommuns organisation vänder sig denna upphandling främst till kommunalteknik, IT, samt bygg och miljö. Ramavtalen innefattar ett flertal områden för att täcka
upp tekniskt konsultbehov bland annat, arkitektur och fysisk planering, el/styr, bygg
och anläggningsarbete m.fl.
Behovet av tekniska konsulter varierar kraftigt över tid beroende av händelser inom
organisationen men även tillgång på investeringsmedel. Nedan presenteras uppgifter
om tidigare köp av tekniska konsulttjänster, Pajalabostäder AB´s tjänster finns ej
medtaget.
Invest
IT+komtek

Summa/år

30 388
124
561

1 040 187

1 355 498

219 632

511 388

1 825 034

2 263 090

46 969

17 200
644
972

857 683

1 696 123

76 370

35 960

1 036 060

1 402 318

PVAB

IT

BOM

komtek

2015

160 431

1 606

122 885

2016

95 019

15 968

56 209

2017

212 292

18 390

190 174

2018

140 569

5 930

2019

245 588

8 340

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-04.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Sektor teknik och service
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§ 117
Upphandling av entreprenad, drift och underhåll gatubelysning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar:
1. att upphandla drift och underhåll av gatubelysning,
2. att tilldelningsbeslut och avtal med entreprenör ska tecknas av allmänna utskottet,
3. att sektorchef för teknik och service får i uppdrag att göra utredning vad det kostar
att driva det i egen regi.

Ärendet
Pajala kommuns nuvarande avtal för drift och underhåll löper ut våren 2021 och därför behöver ny upphandling genomföras.
Upphandlingen avser enbart entreprenadkostnader för drift och investering, ej
material.

2015
2016
2017
2018
2019
Summa

Drift
286 287
316 548
447 669
663 234
600 509
2 314 245

Investering
1 035 695
1 378 986
663 925
75 520
0
3 154 126

kr/år
1 321 982
1 695 534
1 111 594
738 754
600 509
5 468 371

Förvaltningens förslag till beslut
Att allmänna utskottet beslutar:
1.

att upphandla drift och underhåll av gatubelysning,

2.

att delegera till Sektorchef teknik och service att skriva tilldelningsbeslut samt
avtal med entreprenör.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår:

Justerandes sign

1.

att upphandla drift och underhåll av gatubelysning

2.

att tilldelningsbeslut och avtal med entreprenör ska tecknas av allmänna utskottet
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§ 117 forts.
3.

att sektorchef för teknik och service får i uppdrag att göra utredning vad det
kostar att driva det i egen regi.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller
Hammarströms förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-04.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Sektor Teknik och Service
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§ 118
Nedsättning av fordran Pajala Hockey Club
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att begäran om nedsättning av fordran av elkostnader
hanteras gemensamt med övriga ansökningar för coronastöd av allmänna utskottet i
november.

Ärendet
Pajala Hockey Club har i ett möte med Kommunalråd och Kommunchef ansökt om
nedsättning av fordran rörande en el faktura rörande överskjutande elkostnad över
300 000 Kwh. Fordran är på ca 55 000 kr.
Pajala kommun har tidigare tagit beslut om att under Coronapandemin ta bort taxorna för planhyror för föreningar för att på sådana sätt underlätta deras ekonomiska
situation. Pajala Hockey Club berörs inte av denna nedsättning då de äger 70 % av fastigheten själva och således står kvar med kostnader.
Pajala Hockey Club hänvisar i diskussionen till att man tappat stora intäkter i och med
att inte Pajala marknad genomfördes på grund av pandemin.
Utifrån detta anser förvaltningen att det kan vara rätt att för i år godkänna nedsättning av fordran för likställa föreningen med de som har planhyror som de inte
behöver betala.
Förvaltningen menar dock att detta ska ses som ett undantag från gällande avtalet och
att föreningen kommande år ska stå för överskjutande del utöver 300 000 Kwh, vilket
föreningen själva kan påverka. Kilowattavtalet är beräknat på förbrukningen för
säsongsförläggningen.
Ekonomiska konsekvenser
Ca 55 000 kronor, märks med aktivitet 50122.
Förvaltningens förslag till beslut
Att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna Pajala Hockey Clubs
begäran om nedsättning av fordran av elkostnader.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att begäran om nedsättning av fordran av elkostnader hanteras gemensamt med övriga ansökningar för coronastöd av allmänna utskottet i
november.
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§ 118 forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att allmänna utskottet bifaller
Hammarströms förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
Avtal Pajala Hockey Club.
_____
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§ 119
Pajala ridhus
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. att det avsätts 300 000 kr i upprustning av ridhuset och rid stallet, under
förutsättning att avtal tecknas med föreningen,
2. att pengarna tas från investeringsbudget och förs till verksamhetsfastigheter,
3. att uppdra åt kommunchefen och kommunalrådet ta fram förslag till avtal med
föreningen.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen
Ärendet
Pajala Hästkraft har startat upp en förening där dom önskar använda sig av rid stallet
och ridhuset för sin verksamhet.
En mötesplats som är en trygg, stimulerande och oberoende av kunskap- och
ambitionsnivåer där god hästhållning, samarbete , hälsa och mångfald står i fokus
Bedriva ridskoleverksamhet enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer
En ridanläggning där de intresserade ses som en resurs for samhället och
näringslivet. En viktig del i ett attraktivt Pajala.
Vår förening ska vara en aktiv samarbetspart till andra föreningar
Långsiktighet och stabilitet I ekonomi, kompetens och kvalité
Målgrupper for verksamhet:
Barn, ungdomar och vuxna inom kommunen
Privat hästägare
Personer i behov av stod eller rehabilitering
Personer med funktionsvariationer
Nyanlända
Företag och föreningar inom besöksnäring
Elever och studenter
En upprustning av ridhuset och stallet behövs då anläggningen stått oanvänd under
ett antal år.
I samråd med förening behöver man ta fram förslag till avtal, där det framgår ansvarsfördelning, driftsbidrag och ekonomiska förutsättningar.
Ekonomiska konsekvenser
Ca 300 000 kr från investeringsmedel 2020.
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§ 119 forts.
Förvaltningens förslag till beslut
Att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta:
1.

att det avsätts 300 000 kr i upprustning av ridhuset och rid stallet, under
förutsättning att avtal tecknas med föreningen,

2.

att uppdra åt kommunchefen och kommunalrådet ta fram förslag till avtal med
föreningen.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) förslår ett tilläggsyrkande till punkt 1, med att pengarna tas från
investeringsbudget och förs till verksamhetsfastigheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Pajala Hästkraft
Pajala Bostäder
Ekonomiavdelningen
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