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Dnr KS.2022.440 533

Scanning och analys av bansystem
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige att
1.
2.

anta äskande om utökad budget för 2022 med 500 000 kronor för inköp av konsulttjänst.
upphandla inköp av konsulttjänst för analys av bansystem.

Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Ärendet
Nyligt gjort analys från flygplatsens Safety Manager säger att i nuläget har Pajala Airport inte det underlag som krävs för att på ett kostnadseffektiv sätt kunna planera
vilka åtgärder som behöver vidtas och när, så att bansystemet är i flygsäkert skick och
kan ta emot förväntade charterflygplan och/eller militära flygplan samt dessutom ha
möjlighet att vara en året-runt flygplats för större flygplan (Pajala Airport har idag bedömt 20 i PCN i snitt under perioden April till och med oktober, därefter tjäle och
cirka PCN 45). Att tex. omtoppa bana på en till del skadad bankropp eller med dåligt
underlag kan i sämsta fall bara ge en kortsiktig ökning av bärighet, dvs. omtoppning
kan i detta fall behövas ett flertal gånger under en 10-årsperiod istället för normala en
gång. Vidare kan det i längden bli dyrare att omtoppa banan än att istället reparera
den på de ställen där den har brister. PCN värdet är i sej inget större hinder för att ta
ner enstaka flygplan men indikerar att slitaget ökar markant vid ökad flygtrafik vilket i
sin tur ger ökat underhåll och ökade kostnader samt risken för att akuta lägen avseende reparation av banan ökar. Sedan kräver vissa flygbolag ett visst PCN- värde för
att trafikera flygplats. Övergripande ansvar för att ta beslut i alla dessa flygsäkerhetsfrågor åligger Flygplatschefen som är ytterst ansvarig ifall något går fel. Som alla nog
förstår så krävs det ett bra underlag för att Flygplatschefen skall kunna ta ansvar för
sina beslut.
För att Pajala Airport ska kunna få ett gediget underlag avseende banan och underlagets skick (Surface monitoring, Sub-surface monitoring, Quality control, Optimisation
of maintenance samt Underground mapping) samt kunna få koll på vilka åtgärder
som bör eller måste göras och i vilken ordning så ser vi bara ett förslag just nu och det
är att upphandla Roadscanners. Om vi använder Roadscanners så kommer flygplatsen
att få ett mycket bra underlag över ytskikt, sprickbildning ner till en meter, fukt, underlag, luftfickor, tjocklek på asfalt, etc, etc.. För att förstå vilken information flygplatsen kan få så rekommenderar vi att besöka deras hemsida - https://www.roadscanners.com/services/airport-surveys/
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§ 77 forts.
Med detta som grund får man sedan rekommendationer och åtgärdsförslag vilket man
kan omvandla till en åtgärds/underhållsplan.
Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenser som uppstår i samband med inköp och underhåll bör
ses som rimliga till denna investering som är nödvändig för flygplatsen.
Förvaltningens förslag till beslut
Att allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige att
1. anta äskande om utökad budget för 2022 med 500 000 kronor för inköp av konsulttjänst.
2. upphandla inköp av konsulttjänst för analys av bansystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-01.
Offert.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Pajala Airport
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Dnr. KS.2022.455 534

Bredbandsstöd
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. anta anslutningsavgiften på 10 000 kronor för bredbandsutbyggnad där kostnad
för grävning till fastighet och grovåterställning ingår.
2. att utvärdering av kostnaden för Lovikka görs efter byggnation.
Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige
Ärendet
Vi har erhållit bredbandsstöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden via PTS på
5,4 mkr för utbyggnad fibernät i byn Lovikka.
Vid bredbandsutbyggnad är vår anslutningsavgift till nätet 3000 kronor inkl moms
och har varit så sedan år 2011. I den avgiften ingår inte grävning fram till fastighet
utan till tomtgräns. Fastighetsägaren schaktar och återställer på egen tomt.
Fastigheter som redan har fiber in till huset från tidigare projekt betalar också 3000
kronor i anslutningsavgift den dagen dom vill gå i trafik. Detta då anslutningsavgiften
låg på 0 kronor mellan åren 2002 – 2010 om man endast tog in fibern i huset men
aldrig aktiverade en tjänst.
Det nya i denna bidragsperiod är att det finns ett krav om ett fast pris för färdig anslutning, det vill säga även för schakt och återställning inne på tomter.
Vi har många fastigheter som har mellan 50-100 meter schakt från tomtgräns till fastighet. Ska vi ta in den kostnaden i projektet så måste vi höja anslutningsavgiften.
Schakt på tomten kostar ca 150 kr/meter. Utöver det tillkommer kostnad för spadförare samt återställning (gräs, rabatter, buskar, stensättning med mera).
Om vi inte följer reglerna för att erhålla bidrag så måste vi själva finansiera utbyggnaden av bredbandsnät till byarna. Det bidrag som vi erhållit för Lovikka måste då återbetalas.
Den lägsta rimliga anslutningsavgiften kommer då att ligga på 15 tkr.
Förvaltningens förslag till beslut
Att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen anta anslutningsavgiften på 15 000
kronor för bredbandsutbyggnad.
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§ 78 forts.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. anta anslutningsavgiften på 10 000 kronor för bredbandsutbyggnad där kostnad
för grävning till fastighet och grovåterställning ingår.
2. att utvärdering av kostnaden för Lovikka görs efter byggnation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-08-12.
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
IT- avdelningen
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Dnr. KS.2022.456 141

Finansiering av samverkan med NyföretagarCentrum Nord
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka finansiering av medverkan i
NyföretagarCentrum Nords etablering av Aurora Network, affärsnätverk för kvinnor i
Pajala samt att genomföra Fokus Ägarskifte - informationsinsatser för att underlätta
och ge stöd inför generations- och ägarskiften.
Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen

Ärendet
Norrbotten och Pajala står inför en mängd utmaningar med koppling till näringslivets
utveckling. Häri finns bland annat ojämställdhet i näringslivet där majoriteten av företagarna är män och kvinnorna många gånger inte lever på sitt företagande. Här
finns ett behov att bredda näringslivet och genomföra insatser för att stimulera fler
kvinnor att ta steget och starta företag och att fler kvinnor ska inspireras och rustas
med kunskap för att vidareutveckla sina företag.
Ytterligare en utmaning är åldrande företagsledningar. I dessa företag är framtiden
oviss då det råder en ovetskap kring förberedelser för ägarskifte och framtida ägarskap
är oklart. Det här skapar en osäkerhet kring företagens överlevnad och sätter många
gånger arbetstillfällen på spel.
Nyföretagarcentrum Nord vill genomföra insatser för att möta dessa utmaningar i
samarbete med Pajala kommun och ansöker om finansiellt stöd för att etablera Aurora
Network, affärsnätverk för kvinnor i Pajala samt att genomföra Fokus Ägarskifte - informationsinsatser för att underlätta och ge stöd inför generations- och ägarskiften.
Bakgrund
Det är viktigt att skapa mötesplatser mellan nya företagare och etablerat näringsliv.
En levande region med ett uthålligt, aktivt och ständigt ökat antal företag är en nödvändig pusselbit för länets långsiktiga överlevnad. Affärer har inga kommungränser
därför erbjuder NFC en affärsmodell, ett långsiktigt helhetskoncept, som kan bedrivas
över hela regionen och som ger kommunerna möjlighet att, om de vill, hitta kommungränsöverskridande synergier genom gemensamma målbilder och effektiva samverkansmodeller.
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§ 79 forts.
Verksamhetens syfte & mål
• Främja tillkomst och utveckling av nya företag inom alla branscher
• Verka för en breddning av det lokala näringslivet
• Utveckla nätverk som har till uppgift att stimulera företagandet
• Mentorskap för nya företagare
• Verka för företagens ökade överlevnadsförmåga (ägar- och generationsskifte)
• Arbeta över kommungränser och skapa långsiktiga synergieffekter
Det långsiktiga målet är att en skapa framtidstro som leder till:
• Attraktiva kommuner att leva och verka i
• Fler startade företag
• Ökad samverkan mellan intresserade kommuner gällande företagsfrämjande
åtgärder
• Fler unga som stannar kvar
• Aktiva och långsiktiga företagsnätverk • Aktiva mentorer och förebilder
• Nya arenor genom samverkan med övriga näringslivsorganisationer
Samkörning med andra kommuner (Haparanda, Övertorneå samt Överkalix) om gemensamma resurser kring nyföretagande/affärsnätverk för kvinnor samt ägarskifte.
Ekonomiska konsekvenser
Medfinansiering från Pajala finansieras via kommunens medel inom landsbygdsutveckling.
Kommunens finansiering-

hösten 2022 – 30 tkr
2023 – 55 tkr
2024 – 55 tkr
2025 – 55 tkr

Förslag till beslut
Att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka finansiering av medverkan
i NyföretagarCentrum Nords etablering av Aurora Network, affärsnätverk för kvinnor
i Pajala samt att genomföra Fokus Ägarskifte - informationsinsatser för att underlätta
och ge stöd inför generations- och ägarskiften.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-14.
Erbjudande Pajala Aurora Network och Fokus Ägarskifte 2022-2025
_____
Protokoll skickas till
Kommunstyrelsen
Slutligt beslut expedieras till
Näringslivsstrateg
Strategisk utveckling
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