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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 43
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelse skett i laga ordning.
Utser Hans Sundqvist (S) och Anna Kumpula Kostet (V) till justerare.
Justering sker 2019-06-19 kl. 13.00.
Dagordningen godkänns.

Ärende
-

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

____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 44
Vattenfall informerar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger det till handlingarna.

Ärendet
Vattenfall är inbjuden att informera om vindkraftsinstallationer.
Jeanette Lundqvist, Karin Wollbrandt och Anders Jansson informerar om följande
punkter:
Vindkraftsambition för Sverige
Vindkraftsparker i Sverige
Vattenfalls projekt i Sverige
Snabb teknikutveckling
Varför vindkraft på Käymävaara och Selkävaara?
Projektstatus Käymävaara, dialog med intressenter, bl a besöksnäringen
Projektstatus Selkävaara
Vad är det Vattenfall ansöker om?
Avgränsningar i ansökansområdet
Restriktioner
Exempellayouter
Tillståndsprocessen
Preliminär tidplan
Rivning och återställning
En del i samhälls- och bygdeutvecklingen
SLU
Möjligheter till stärkt näringsliv
Kontaktvägar
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 45
Pensionsavtal för förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta att-satserna enligt kommunstyrelsens förslag:
- att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF- KL18) med tillhörande bilaga Vissa Förtydliganden till OPF-KL,
- att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet,
- att anta reviderad pensionspolicy.
Kommunfullmäktige antar också Jonssons tilläggsyrkande att uppdra till förvaltningen att tydliggöra vad betydande del av heltid betyder och hur det beräknas.

Ärendet
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 antagit förslag
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL18). OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och
landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
I cirkulär 2018:31 från SKL, i enlighet med Sveriges Kommuner och
Landstingsstyrelses beslut, föreslås att kommunen beslutar att anta bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga,
Vissa Förtydliganden till OPF-KL, bilaga 1 och 2 till denna tjänsteskrivelse.
I SKL:s kommentarer till OPF-KL, bilaga 3 till denna tjänsteskrivelse, framgår att
kommunfullmäktige även ska utse pensionsmyndighet, den nämnd som ska ha till
uppgift att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna.
Pajala kommuns nuvarande pensionspolicy innehåller hänvisningar till 2014 års OPFKL (avsnitt 5) och måste därför revideras i och med att de nya bestämmelserna antas,
bilaga 4 till denna tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut under sammanträdet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
- att anta Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF- KL18) med tillhörande bilaga Vissa Förtydliganden till OPF-KL,
- att utse kommunstyrelsen till pensionsmyndighet,
- att anta reviderad pensionspolicy.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 45 forts.
Linda Jonsson (V) yrkar att utifrån Bestämmelser om anställningsstöd och pension
för förtroendevalda OPF-KL18 uppdras förvaltningen att tydliggöra vad betydande del
av heltid betyder och hur det beräknas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-03-29.
Bilaga 1, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
OPF-KL18
Bilaga 2, vissa Förtydliganden till OPF-KL
Bilaga 3, kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda OPF-KL18 (för kännedom)
Bilaga 4, pensionspolicy (reviderad)
Bilaga 5, pensionspolicy (nuvarande)
Protokoll Personalutskottet 2019-03-29 § 4
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-05-27 § 58

_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 46
Ansökan partistöd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag:
1.

Att godkänna redovisningarna gällande 2018 för Sjukvårdspartiet, Moderaterna,
Liberalerna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna,

2.

Att bevilja partistöd för 2019 till Framtid S, Sjukvårdspartiet, Moderaterna,
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna 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 2019 per mandat och parti.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att godkänna redovisningarna gällande 2018 för Sjukvårdspartiet, Moderaterna,
Liberalerna, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna,
2.

Att bevilja partistöd för 2019 till Framtid S, Sjukvårdspartiet, Moderaterna,
Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna enligt antagna
föreskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-02.
Underlag partistöd.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-05-13 § 28
Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-27 § 61
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 47
Taxa gällande handläggning transportdispenser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
1. anta Sektor Teknik och Services förslag till taxa för handläggning av
transportdispenser som täcker upp för handläggningstid,
2. Att en översyn av delegationsordningen görs för att effektivisera handläggningen
av denna typ av ärenden, förslag på delegat är sektorchef samt handläggare.

Ärendet
För transporter på väg där vikt, bredd, längd samt bredd och längd på transporten
avviker från trafikförordningen (1998:1276) krävs dispens.
Pajala kommun ansvarar för att handlägga ärenden som berör transporter inom
kommunen både på kommunala gator/vägar men även på Trafikverkets vägar.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att anta Sektor Teknik och Services förslag till taxa för handläggning av
transportdispenser som täcker upp för handläggningstid,
2. Att en översyn av delegationsordningen görs för att effektivisera handläggningen
av denna typ av ärenden, förslag på delegat är sektorchef samt handläggare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-04-05.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-05-13 § 31
Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-27 § 65
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 48
Revidering av reglemente för minoritetsrådet och utskottet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar reglemente för minoritetsrådet och utskottet enligt
kommunstyrelsens förslag.

Ärendet
Reglemente för kommunala minoritetsrådet och -utskottet reviderades på grund av
ändringarna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) som
trädde i kraft 2019-01-01. Revideringarna gicks igenom i minoritetsrådet 2019-01-31
och minoritetsrådet godkände förslag till reglemente. Minoritetsutskottet har att anta
det reviderade reglementet för vidare beslut i kommunstyrelse 2019-05-27 och
slutligen i kommunfullmäktige 2019-06-10.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för kommunala
minoritetsrådet och -utskottet.

.

Beslutsunderlag
Reviderad reglemente för kommunala minoritetsrådet/minoritetsutskottet
Protokoll Minoritetsutskottet 2019-05-06 § 10
Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-27 § 71
_____
Protokoll skickas till
Minoritetspråksamordnare
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 49
Revidering av handlingsplan för minoritetsspråken 2017-2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar handlingsplan för minoritetsspråken enligt
kommunstyrelsens förslag med redaktionella ändringen att flaggdagar redovisas i
datumordning.

Ärendet
Handlingsplan för minoritetsspråken 2017-2019 revideras på grund av ändringarna i
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) som trädde i kraft
2019-01-01. Minoritetsspråkssamordnaren har gjort revideringar i handlingsplanens
lagtexter för att anpassa innehållet för den nya lagstiftningen. Minoritetsutskottet har
att anta den reviderade handlingsplanen för vidare beslut i kommunstyrelse 2019-0527 och slutligen i kommunfullmäktige 2019-06-10.

Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår att flaggdagar ska redovisas i datumordning.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade
handlingsplanen för minoritetsspråken 2017-2019.
Beslutsunderlag
Reviderad handlingsplan för minoritetsspråken 2017-2019
Protokoll Minoritetsutskottet 2019-05-06 § 11
Protokoll kommunstyrelsen 2019-05-27 § 72
_____
Protokoll skickas till
Minoritetspråksamordnare
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 50
Borgensförbindelse, regressavtal och avtal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
1. Att Pajala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 november
1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Pajala kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Pajala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Att Pajala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Pajala kommun
den 8 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
3. Att Pajala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Pajala kommun
den 8 december 2011, vari Pajala kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Att Pajala kommun utser kommunchef och personalchef att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Ärendet
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen
skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Pajala kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 2
november 1994 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige
den 16 november 2009.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 50 forts.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av
borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Giltighetstiden för Pajala kommuns borgensåtagande kommer
således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna har
för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Pajala kommun innan
borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
kommunfullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att
borgensförbindelsen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat
sådan bekräftelse av borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet
förlängts ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även
dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt
för Kommuninvests verksamhet. Pajala kommun undertecknade Regressavtalet den 8
december 2011 och Garantiavtalet den 8 december 2011. Även dessa avtal riskerar att
bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad
som ovan angivits för borgensförbindelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. Att Pajala kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2 november
1994 (”Borgensförbindelsen”), vari Pajala kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Pajala kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
2. Att Pajala kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Pajala kommun
den 8 december 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 50 forts.
3. Att Pajala kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Pajala kommun
den 8 december 2011, vari Pajala kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Att Pajala kommun utser kommunchef och personalchef att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-05-13.
Följebrev från kommuninvest.
Protokoll Allmänna utskottet 2019-05-13 § 29
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 51
Trygghetslarm
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Att anta tillägg i riktlinjer, med Kumpula Kostets förslag till ändring i tillägg.
2. Att ge en ersättning på 500 kr/månad till varje enskild närstående/granne som
tar sig an ansvaret,
3. Att avgiften för brukare med trygghetslarm kvarstår enligt dagens taxa.

Ärendet
Till förvaltningen kom signaler om att beredskapen för trygghetslarm nattetid inom
hemtjänsten i Tärendö och Junosuando upplevdes som ett arbetsmiljöproblem. Detta
ledde till att arbetsgivaren och arbetstagarna träffades för att diskutera alternativa
lösningar för att minska påfrestningen vid beredskap för trygghetslarm.
Ett antal träffar genomfördes vilket resulterade i en handlingsplan med åtgärder för
att minska utryckningarna vid larm, reviderade rutiner och tillägg i riktlinjerna.
Förslaget är att i Kitkiöjärviområdet ska trygghetslarm gå till granne /närstående
(minst två personer) i första hand och dessa brukare befrias från avgift för larm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Att anta tillägg i riktlinjer,
2. Att ge en ersättning på 500 kr/månad till varje enskild närstående/granne som
tar sig an ansvaret,
3. Att avgiften för brukare med trygghetslarm kvarstår enligt dagens taxa.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anna Kumpula Kostet (V) föreslår följande ändring i tilläggen i andra stycket som
börjar: Förutsättningen ….ändras till : För att erhålla larm i Kitkiöjärvi-området är det
i första hand att det finns minst två anhöriga/grannar som tar emot larmet.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 51 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-01-29
Tillägg i ”riktlinjer vid biståndsbeslut och verkställighet inom hemtjänsten” gällande
trygghetslarm.
Information till brukare med trygghetslarm i Kitkiöjärviområdet
Protokoll Stöd- och omsorgsutskottet 2019-02-07 § 2
_____
Protokoll skickas till
Sektor Stöd och Omsorg.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 52
Budget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera budget 2020, på grund av bristande
underlag på verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt förslag på
detaljbeslut på felaktig nivå i budget 2020. Dessutom saknas strategidokument med
målen som bör följa budget 2020.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för att ärendet avgörs idag
Nej-röst för återremiss
Omröstningsresultat

Justerandes sign

Ledamot

Ja-röst

Leif Gramner (KD)
Stig Töyrä (KD)
Peter Ericsson (KD)
Ulrica Hammarström (S)
Hans Sundqvist (S)
Sanna Jatko (S)
Roland Karlsson (S)
Birgitta Rantatalo (S)
Erling Fredriksson (S)
Marina Smedkvist (S)
Mats Bodmark (SJV)
Anna Kumpula Kostet (V)
Linda Jonsson (V)
Eva Alldén (V)
Hans-Erik Fors (V)
Johny Lantto (FrS)
Veronica Andersson (FrS)
Anita Sköld (M)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa

11

Utdragsbestyrkande

Nej-röst

X
X
X
X
X
X
X
7

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

17(22)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 52 forts.
Förslag till beslut under sammanträdet
Anna Kumpula Kostet (V) föreslår återremiss på grund av bristande underlag på
verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser samt förslag på detaljbeslut på
felaktig nivå i budget 2020. Dessutom saknas strategidokument med målen som bör
följa budget 2020.
Ärendet
Föreligger förslag till Drift- och investeringsbudget 2020
Under punkten har allmänheten möjlighet att ställa frågor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta drift- och investeringsbudget
2020.

Beslutsunderlag
Drift- och investeringsbudget 2020
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-05-27 § 64
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

18(22)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 53
Valärende - kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna Anita Weinz avsägelse och utser Mats
Bodmark (SJV) till ersättare i kommunstyrelsen.
Ärendet
Anita Weinz (SJV) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ersättare till kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Ulrica Hammarström (S) föreslår Mats Bodmark (SJV)
till ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Mats Bodmark

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 54
Valärende - revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Åke Kangas (opol) till revisor.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att utse revisor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Valberedningens ordförande Ulrica Hammarström (S) föreslår enligt
Sjukvårdspartiets nominering Åke Kangas till revisor.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

19(22)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 55
Delgivning
Kommunfullmäktige godkänner delgivning.
- Revisionsrapporter

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

20(22)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 56
Anmälan av motioner
Inga anmälda motioner.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

21(22)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-06-10

§ 57
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(22)

