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§ 64
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Anita Sköld (M) och Ann-Sofie Henriksson (SJV) till
justerare. Justering sker 2020-11-03 kl. 08.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Ärende
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

3(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

4(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 65

2020-10-26

Dnr KS.2019.22 718

Ansökan Ströms Slott
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå ansökan från Ströms Slott AB då efterfrågade
kompletteringar inte inkommit.

Ärendet
Ströms slott AB har inkommit med ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg i
Pajala kommun, 2018-11-07. Begärda kompletteringar från Ströms slott AB har ej
inkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå ansökan från Ströms Slott AB då
efterfrågade kompletteringar inte inkommit.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-11.
Tjänsteskrivelse ansökan Ströms Slott AB 2018-11-07.
_____
Protokoll skickas till
Skolchef
Ströms Slott
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Kommunfullmäktige
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§ 66
Kapitalinsats Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
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.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

6(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
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§ 66 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.
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§ 66 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen 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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-14.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
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§ 67
Finansiering Pajala Airport 2020/2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja finansiering till upprustning av Pajala Airport
under förutsättning att extern finansiering med minst 50 % erhålles.
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.
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,
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§ 67 forts.
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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§ 67 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta bevilja finansiering av upprustning av
Pajala Airport.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Johny Lantto (FrS) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Leif Gramner (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Linda Jonsson (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anita Sköld (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tilläggsyrkande
Ulrica Hammarström (S) yrkar att finansiering beviljas under förutsättning att extern
finansiering med minst 50 % erhålles.
Ordförande ställer Hammarströms tilläggsyrkande för röstning och finner att
fullmäktige beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
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.
Utökning av charterverksamhet
_____
Protokoll skickas till
Pajala Airport
Ekonomienheten
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§ 68
Skattesats 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.
Ärendet
Budgetförslaget för år 2021 är beräknad på en oförändrad skattesats och med
utgångspunkt i detta ska kommunfullmäktige formellt anta skattesatsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta oförändrad skattesats,
23,50 kr, för 2021.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår en skattesänkning med 10 öre till 23,40 kr.
Ann-Sofie Henriksson (SJV) bifaller Hammarströms förslag.
Johny Lantto (FrS) föreslår återremiss med anledning av att ärendet inte är berett och
påverkar förutsättningarna för budgetärendet.
Anita Sköld (M) och Linda Jonsson (V) bifaller Lanttos förslag på återremiss.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag mot återremiss och finner att
fullmäktige beslutar återremiss.
Omröstning begärs.
Fullmäktige godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för att avgöras idag.
Nej-röst för återremiss.
Omröstningsresultat
11 Ja-röster mot 8 Nej-röster innebär att fullmäktige beslutar minoritetsåterremiss av
ärendet. Röstningsresultat redovisas i separat voteringslista.
Beslutsunderlag
Budget och strategisk plan för 2021-2024.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-26

§ 68 forts.
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

12(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

13(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-10-26

§ 69
Budget 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
▪
▪
▪
▪

att anta strategisk plan 2021-2024
att anta budget 2021 enligt kommunstyrelsens förslag, samt anta plan 2022-2024
att anta investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2024
att ge förvaltningen i uppgift att komplettera med indikatorerna så snart dessa är
klara.
att vid behov lånefinansiera Reningsverkets investering på maximalt 50 miljoner
kronor.
att uppdra åt ekonomienheten att genomföra upplåningen av reningsverkets
investering på maximalt 50 miljoner kronor när behov föreligger.
att anta Hammarströms kompletteringsförslag:
att 1 mkr tas från strategiska satsningar och läggs till eventuell skattesänkning,
resterande tas från resultatet.
att ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta skattesatsen i budget då beslut tas
att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur man hanterar
verksamhetsfastigheters personal i lönepotten.
att ställa sig positiva till fritidsgård och ge barn- och utbildningsutskottet i
uppdrag att komma med förslag till finansiering och innehåll.

Reservation
Linda Jonsson (V), Karl Lauri (V), Bengt-Ola Mörtlund (V), Maria Törmä Lindmark
(FrS), Owe Pekkari (FrS), Johny Lantto (FrS) och Anita Sköld (M) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget budgetförslag.
Ärendet
Föreligger förslag till Strategisk plan 2022-2024 och budget 2021.
Budgetförslaget för år 2021 är beräknad på en oförändrad skattesats.
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§ 69 forts.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande;
1. att anta strategisk plan 2021-2024
2. att anta budget 2021 samt plan 2022-2024
3. att anta investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2024
4. att ge förvaltningen i uppgift att komplettera med indikatorerna så snart dessa är
klara.
5. att vid behov lånefinansiera Reningsverkets investering på maximalt 50 miljoner
kronor.
6. att uppdra åt ekonomienheten att genomföra upplåningen av reningsverkets
investering på maximalt 50 miljoner kronor när behov föreligger.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag med
komplettering enligt följande:
1. 1 mkr tas från strategiska satsningar och läggs till eventuell skattesänkning,
resterande tas från resultatet.
2. att ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta skattesatsen i budget då beslut tas
3. att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur man hanterar
verksamhetsfastigheters personal i lönepotten.
4. att ställa sig positiva till fritidsgård och ge barn- och utbildningsutskottet i
uppdrag att komma med förslag till finansiering och innehåll.
Johny Lantto (FrS) lämnar budgetförslag 2021 från Vänsterpartiet, Framtid S och
Moderaterna gemensamt:

Budgetfördelning V+FS+M utöver de ramar som redan är lagda
Äldreomsorg
+2 000 000
Skola
+2 000 000
Verksamhetsfastigheter +1 500 000 repbudget
(omfördelas från strategiska satsningar)
Tekniska
+2 000 000
Fritidsgård
+ 500 000
Strategiska satsningar
-1 500 000
Resultat:
8 887 221
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Beslutsgång
Ordföranden ställer fråga om respektive punkt och finner att kommunfullmäktige
beslutar;
1. att anta strategisk plan 2021-2024
2. att anta budget 2021 enligt kommunstyrelsens förslag, samt anta plan 2022-2024
3. att anta investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2024
4. att ge förvaltningen i uppgift att komplettera med indikatorerna så snart dessa är
klara.
5. att vid behov lånefinansiera Reningsverkets investering på maximalt 50 miljoner
kronor.
6. att uppdra åt ekonomienheten att genomföra upplåningen av reningsverkets
investering på maximalt 50 miljoner kronor när behov föreligger.
7. att anta Hammarströms kompletteringsförslag:
▪ att 1 mkr tas från strategiska satsningar och läggs till eventuell skattesänkning,
resterande tas från resultatet.
▪ att ge förvaltningen i uppdrag att inarbeta skattesatsen i budget då beslut tas
▪ att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur man hanterar
verksamhetsfastigheters personal i lönepotten.
▪ att ställa sig positiva till fritidsgård och ge barn- och utbildningsutskottet i
uppdrag att komma med förslag till finansiering och innehåll.

Beslutsunderlag
Budget och strategisk plan för 2021-2024.
Oppositionens budgetförslag
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
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§ 70
Lapplands kommunalförbund - delårsbokslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsbokslut 2020 för Lapplands
kommunalförbund.

Ärendet
Kommunstyrelsen och har att besluta om delårsbokslut Lapplands kommunalförbund.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna delårsbokslut 2020 för
Lapplands kommunalförbund.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut
_____
Protokoll skickas till
Lapplands Kommunalförbund
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§ 71
Regional Kollektivtrafikmyndigheten - Årsredovisning 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning och bevilja ansvarsfrihet, dock
med anmärkningen att fullmäktige inte är nöjd med utfallet och vill se åtgärder för en
hållbar ekonomi.
Jäv
Ulrica Hammarström (S) meddelar jäv och deltar inte i beslut.

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 fullmäktige att godkänna årsredovisning och bevilja
ansvarsfrihet, dock med anmärkningen att fullmäktige inte är nöjd med utfallet och
vill se åtgärder för en hållbar ekonomi.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2019
_____
Protokoll skickas till
Regional Kollektivtrafikmyndigheten
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§ 72
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.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-04-07
_____
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§ 73
Sammanträdesplan 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta sammanträdesplan för 2021.

Ärendet
Förslag på sammanträdesplan för 2021 presenteras och Kommunstyrelsen samt
Kommunfullmäktige har att anta sammanträdesplan för 2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta sammanträdesplanen
för 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-09.
Förslag sammanträdesplan 2021.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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§ 74
Delgivning
Inga delgivningar.
_____
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§ 75
Anmälan av motioner
Inga motioner anmälda.
_____
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§ 76
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anse interpellationen och frågorna besvarade.
Ärendet
Interpellation ställd av Linda Jonsson (V) till kommunstyrelsens ordförande Ulrica
Hammarström:
2017-10-02 beslutade Kommunstyrelsen i Pajala att heltid ska vara norm för
kommunanställda. Senast maj 2021 ska beslutet vara verkställt. Något som också är
avtalat mellan SKR och Kommunal. Med bakgrund i att det 2017 skiljde 3,6 miljoner
kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Där
huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar deltid. För att kvinnor och män ska
bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på
jobbet och i hemmet. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad
och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle. Det gör även kommunen till en
mer attraktiv arbetsgivare, det förbättrar arbetsmiljön och det gör det lättare att
planera och organisera arbetet.
Den 12 oktober 2020 ändras Kommunstyrelsens ursprungliga, enhälliga, beslut till ett
betydligt mer uppluckrat. Heltid som norm ska införas stegvis. Utan definierat
stoppdatum när det ska vara klart. Med ett pilotprojekt som start som sedan ska
utvärderas och avgöra om projektet över huvud taget ska fortsätta. I budgetprocessen
inför 2021 avsätts inga pengar för att detta ska kunna möjliggöras.
Med anledning av detta frågar jag:
- Varför har inte ett pilotprojekt startats tidigare, då beslutet om handlingsplan är
fattat redan 2017?
- Hur kommer det sig att pengar inte har budgeterats för pilotprojektet?
- På vilket sätt kommer pilotprojektet att utvärderas?
- Vilka kriterier kommer att tala för att heltid som norm ska genomföras fullt ut?
- Hur tycker du att det här säkerställer att heltid som norm genomförs i Pajala
kommun?
Hammarström (S) svarar:
Först och främst vill jag påpeka att jag tillsammans med Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet ställer oss positiva till heltid som norm. Det
finns ingen som helst tvekan hos oss att det är positivt för oss som arbetsgivare, för
våra arbetstagare som får större möjlighet att leva på sin lön.
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§ 76 forts.
Heltidsarbete är en viktig fråga för hela Sverige och det är en viktig strategi för att
möta välfärdens omfattande rekryteringsbehov. Om fler arbetar heltid ökar tillgången
till personal, vilket vi behöver för att klara vår kompetensförsörjning. Heltidsarbete är
också en av de viktigaste jämställdhetsinsatserna vi kan genomföra lokalt. Att fler
kvinnor arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen
också ett mer jämställt samhälle. När fler ska arbeta heltid är det viktigt att ha
arbetsmiljöfrågorna i fokus. Att ge fler möjligheten att arbeta heltid är också en viktig
faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats. Det är helt enkelt många vinster med
heltid och därför ska heltid genomföras fullt ut.
I första beslutet från KS framgick inte hur införandet av heltid skulle gå till, det var
upp till verksamheten att ta fram en handlingsplan som närmare skulle beskriva
tillvägagångssättet. Förvaltningen har arbetat efter den handlingsplan som togs fram
2017 men under resans gång, och med all ny kunskap som vi har fått, gjordes
bedömningen att ett stegvist införande vore mycket bättre om vi ska lyckas nå målet
där heltid blir norm i våra verksamheter. Genom att vi inte heller idag har en
komplett uppfattning om hur det kommer att påverka budget så är ett pilotprojekt en
del i att få en bättre bild över vilka resurser vi behöver samt att lyckas bättre att nå
våra mål som faktiskt är att öka andelen medarbetare som arbetar heltid.
Utvärdering sker efter pilotprojektet löpt ut och då kommer både verksamhets,
arbetsmiljö och ekonomi att utvärderas, sen ska det presenteras på första
kommunstyrelsemötet efter sommaren. Där får även kommunstyrelsen tidsplanen för
genomförandet av heltid som norm. Och precis som jag sa i början så är det inte en
fråga om att det ska genomföras utan att det ska genomföras.

Beslutsunderlag
Linda Jonsson (V) interpellation
Ulrica Hammarström (S) kommunalrådets svar
____
Protokoll skickas till
Linda Jonsson
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§ 76 forts.
Frågor
Fråga ställd av Johny Lantto (FrS) till Ulrica Hammarström (S):
I Nordnytt den 24/9 ställdes frågor till kommunledningen i Pajala kommun, Ulrica
Hammarström (s) och Leif Gramner (Kd) om Pajala kommuns ekonomi. I inslaget
uttalade sig Leif G om att huvudsyftet vad gäller en ekonomi i balans inte är att få ner
kostnaderna utan att få en "förutsägbarhet" om vart kostnaderna hamnar i förhållande
till budget. I samma inslag säger Ks ordförande att "vi ser att vi minskat det totala
omfånget en del..."
Min fråga till Ulrica Hammarström (s) är:
- Vad menar kommunstyrelsens ordförande med att "omfånget" minskat?
Vilka / vilken verksamhet åsyftas?
- Delar Ks ordförande Gramners (Kd) uttalande att det viktiga just nu vad avser
ekonomin är att skapa förutsägbarhet-inte vidta åtgärder som sänker
kostnaderna?
- För budget i balans, om kostnaderna inte sänks och de rådande kostnaderna är för
höga, är det intäkterna (avgifter, skatter etc.) som måste höjas?
Ulrica Hammarström (S) svarar:
Barn- och utbildning minskar sina kostnader mot 2019.
Teknik och Service ser också ut att minska sina kostnader mot 2019, trots att man inte
uppnår målen som är uppsatta i budgeten.
Utfallet för Stöd och omsorg är väldigt osäkert, covid-19 påverkar och det har varit
stor arbetsbelastning, osäkert än så länge.
För oss politiker är det en självklarhet att ha en kontroll och förutsägbarhet i
ekonomin, tror dock inte det ena utesluter det andra.
Eftersom vi lagt förslag på skattesänkning med 10 öre tror jag inte skattehöjningar
kommer att drabba oss 2021. Men som sagt har kommunchef och sektorchefer gjort
ett bra jobb, vi ser också att det finns potential att minska kostnaderna ytterligare men
inte i den takt som vi önskar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

25(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2020-10-26

§ 76 forts.
Fråga ställd av Johny Lantto (FrS) till Stig Töyrä (KD):
I insändare i Haparandabladet fredagen den 7 september har KF:s ordförande Stig
Töyrä (Kd), under rubriken " Illa bötfälla ideell förening", framfört hur ledsen han är
över att Pajala kommun utfärdat en miljösanktionsavgift (ej böter) till Korpilombolo
Kulturförening för att offentligt utebad startat utan föregående anmälan enligt
Miljöbalken till kommunen i rollen som tillsynsmyndighet. I ny insändare den 14
september reagerar Töyrä på att ett antal insändare insinuerar att han genom sin
insändare skulle uppmana till tjänstefel. Detta är något som insändarskribenterna
själv hittar på. Han tillrättalägger även att det är tidningen som formulerat rubriken
och angett att aktuell förening är en ideell förening, inte han.
Aktuell insändare den 7 september avslutas med " Vi får hoppas att föreningen inte
tappar orken utan fortsätter att utveckla bygden, det bör kommunen uppmuntra och
stödja, inte...."
Lanttos fråga till Töyrä är:
- Vad menar kommunfullmäktiges ordförande att kommunen, i aktuellt fall som
myndighetsutövande organ, " inte" skulle göra / gjort?
- Menar Töyrä att, i aktuellt fall Bygg- och Miljönämnden i Pajala, inte skall tillämpa
de regler avseende sanktionsavgifter som finns i såväl Miljöbalken som Plan- och
bygglagen?
Stig Töyrä (KD) svarar:
Svar på fråga 1: Inte... där får läsaren själv tänka sig en fortsättning.
Svar på fråga 2: Nej.

Beslutsunderlag
Fråga till Hammarström
Fråga till Töyrä
Protokoll skickas till
Johny Lantto
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