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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-03-01

Plats och tid

Pajala Folkets hus, 2021-03-01, kl. 10.00 – 11.45

Beslutande

Birgitta Rantatalo (S)
Ulrica Hammarström (S)
Roland Karlsson (S)
Erling Fredriksson (S)
Linda Jonsson (V)
Karl Lauri (V)
Bengt-Ola Mörtlund (V)
Johny Lantto (FrS)
Leif Gramner (KD)
Stig Töyrä (KD)
Anita Sköld (M)

Övriga deltagande

Lisa Stridsman, tf. kommunchef
Johanna Alm, utredare, §§ 3-4
Sixten Olli, nämndsekreterare

Utses att justera

Linda Jonsson (V) , Roland Karlsson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2021-03-04 kl. 12.00

Underskrifter

Sekreterare

..............................................................................................
Sixten Olli

Ordförande

. ............................................................................................. …………………………………..
Birgitta Rantatalo

Justerare

...................................................................
Linda Jonsson

Paragrafer

1 – 11

................................................................
Roland Karlsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-03-01

Datum för anslags
uppsättande

2021-03-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

...........................................................
Sixten Olli

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2021-03-27

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-03-01

Ärenden
§1

Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av presidium
§ 3 Svar på motion – Begravningsförrättare/officiant
§ 4 Åk 6 åter till Tärendö skola
§ 5 Investeringsäskande verksamhetsfastigheter
§ 6 Valärende – ersättare i Valnämnden
§ 7 Avsägelse av förtroendeuppdrag
§ 8 Valärende – ordinarie ledamot i Bygg- och miljönämnden
§ 9 Medborgarinitiativ
§ 10 Anmälan av nya motioner
§ 11 Interpellationer och frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-03-01

§1
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Linda Jonsson (V) och Roland Karlsson (S) till justerare.
Justering sker 2021-03-04 kl. 12.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Ärendet
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-03-01

§2
Fastställande av presidium 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna informationen.

Ärendet
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2018-11-12 är ordförandeskap och vice
ordförandeskap i kommunfullmäktige delat mellan Stig Töyrä (KD) respektive Birgitta
Rantatalo (S). För tidsperioden from mandattidens början tom 2020- 12-31 väljs Stig
Töyrä (KD) till ordförande med Birgitta Rantatalo som vice ordförande. För
tidsperioden from 2021-01-01 tom sista oktober 2022 väljs Birgitta Rantatalo (S) som
ordförande med Stig Töyrä som vice ordförande.
Andre vice ordförandeposten är vakant.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§3

2021-03-01
Dnr.KS.2020.220 112

Svar på motion – Begravningsförrättare/officiant
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.
Reservation
Linda Jonsson (V), Karl Lauri (V), Bengt-Ola Mörtlund (V) och Johny Lantto (FrS)
reserverar sig till förmån för Jonssons yrkande att bifalla motionen.
Ärendet
En motion har inlämnats från (V) där de yrkar
- att en borgerlig begravningsförrättare (officiant) utses
- att ersättning för uppdrag sker i likhet med borgerlig vigselförrättare.
En utredning har gjorts kring förutsättningarna för kommunen att erbjuda tjänsten
borgerlig vigselförrättare. En utförligare beskrivning av hur det funderar med
borgerliga begravningar, den borgerliga begravningsförrättarens/officiantens roll samt
ett resonemang kring arvodesfrågan, reseersättning, kostnad för dödsboet och riktlinjer
för tjänsten finns i utredningen som biläggs.
I beslut om ’Årsarvode baserat på inkomstbasbelopp’ (KF 2019-02-25, § 2) regleras
arvodet för borgerlig officiant till 0,9 % av inkomstbasbeloppet per gång. År 2021
motsvarar detta ett arvode på 613,80 kr per gång. Det kan vara motiverat att höja det
här beloppet, se utredningen.
Det som talar för att inrätta tjänsten kan sammanfattas som
- Att det blivit vanligare med borgerliga begravningar i Pajala kommun, i genomsnitt
minst en per månad.
- Kostnaden för kommunen är ringa.
- Att förslaget får stöd från en av begravningsbyråerna som anser att det blir bättre
arbetsdelning om rollerna kan delas mellan begravningsbyrån som kan ta hand om
det praktiska och en officiant som tar hand om griftetal och program samt det
personliga samtalet med de närstående.
- Kostnaden för att använda kyrkan vid borgerliga begravningar är ganska stor, upp
till 15 tkr. Det kan även ifrågasättas om det var den avlidnes vilja om denne gått ur
- Svenska kyrkan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-03-01

§ 3 forts.
Övrigt att ta i beaktande
- Att det kan vara ett tidskrävande uppdrag till vilket det är av yttersta vikt att hitta
en person som är bra på att bemöta människor i sorg.
- Att det finns andra som kan erbjuda tjänsten (begravningsbyråerna och kyrkan).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) yrkar bifall till motionen.
Hammarström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige avslår
motionen.

Beslutsunderlag
Utredning och svar på motion om borgerlig begravningsförrättare (officiant)
Motion (V): Borgerlig begravningsförrättare (officiant)
_____
Protokoll skickas till
Motionens författare
Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§4

2021-03-01
Dnr. KS.2020.87 611

Åk 6 åter till Tärendö skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att år 6 i Tärendö skolas upptagningsområde åter ska undervisas på Tärendö
skola. Skolledningen får i uppdrag att förbereda för att ta emot år 6 på till Tärendö
skola från och med hösten 2021.
2. att motionen ’Flytta tillbaka åk. 6 till Tärendö skola’ från Socialdemokraterna
anses besvarad och bifallen.

Ärendet
Uppdraget har varit att utreda förutsättningarna och möjligheten för att flytta åter åk
6 till Tärendö skola.
Utredningen svarar även på motionen ’Flytta tillbaka åk. 6 till Tärendö skola’ från
Socialdemokraterna, 2020-02-23.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. föreslå kommunfullmäktige att år 6 i Tärendö skolas upptagningsområde åter ska
undervisas på Tärendö skola. Skolledningen får i uppdrag att förbereda för att ta
emot år 6 på till Tärendö skola från och med hösten 2021.
2. föreslå kommunfullmäktige att motionen ’Flytta tillbaka åk. 6 till Tärendö skola’
från Socialdemokraterna anses besvarad.
3. att yttrande inhämtas från Kangos friskola av konsekvenserna inför beslut i
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse inkl. utredning 2021-01-14.
Motion 2020-02-23.
Yttrande Kangos kultur- och ekologiskola
_____
Protokoll skickas till
Skolchef
Socialdemokraterna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§5

2021-03-01

Dnr KS.2021.53 299

Investeringsäskande verksamhetsfastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar tilldela extra investeringsmedel till
verksamhetsfastigheter med totalt 1 930 000 kronor.

Ärendet
Pajala kommuns verksamhetsfastigheter har tilldelats en investeringspott samt en del
specifika investeringsmedel för åtgärder som ska ske under 2021. Efter
investeringsbudgeten har beslutats har två nya projekt blivit aktuella. Det handlar om
extern uthyrning av lokaler i Teknikhuset (fd Inission) och i Nya Industrihuset.
För Teknikhuset handlar det om externa hyresintäkter motsvarande 525 000 kr
årligen och för Industrihuset 323 000 kr årligen.
För att möjliggöra detta behöver investeringar motsvarande 980 000 kr för
Teknikhuset och 950 000 kr för Industrihuset göras. Investeringen möjliggör stora
intäktsökningar för verksamhetsfastigheter och behovet av att tillföra extra
budgetmedel till budgetramen minskar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilldela extra
investeringsmedel till verksamhetsfastigheter med totalt 1 930 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
_____
Protokoll skickas till
Pajalabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

2021-03-01
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 2020-10-26.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-04-07
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§7

2021-03-01
Dnr KS.2021.6 102

Avsägelse förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna informationen.

Ärendet
Hans Erik Fors (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ordinarie i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktiges beslut skickas till Länsstyrelsen för kännedom och åtgärd.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-11
_____
Protokoll skickas till
Länsstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
§8

2021-03-01
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie ledamot i Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet
Hans Erik Fors (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot
i Bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-11
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
§9

2021-03-01
Dnr KS.2021.54 140

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisning av medborgarinitiativ.

Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.

Beslutsunderlag
Medborgarinitiativ - Byggnationer av energiproduktion
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

2021-03-01
Dnr KS.2021.60 139

Anmälan av nya motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärende
Birgitta Rantatalo har lämnat in motion om ortnamn/paikannimet.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2021-03-01

§ 11
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer och frågor har inkommit.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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