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Birgitta Rantatalo (S)
Ulrica Hammarström (S)
Anders Lehtipalo-Nilsson (S)
Jenny Eriksson (S) via videolänk
Erling Fredriksson (S)
Hans Sundqvist (S)
Marina Smedkvist (S) via videolänk
Leif Gramner (KD)
Stig Töyrä (KD)
Håkan Kero (KD)
Ann-Sofie Henriksson (SJV) via videolänk

Johny Lantto (FrS)
Anna Taavola (FrS)
Britt-Inger Fagervall (FrS)
Linda Jonsson (V)
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Inga-Lill Ängsund (V)
Anita Sköld (M)
Rudolf Lundholm (M)

Övriga deltagande
Ersättare
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-06-07

§ 35
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Anna Taavola (FrS) och Håkan Kero (KD) till justerare.
Justering sker digitalt 2021-06-14 kl. 13.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Ärende
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr. KS.2021.173 042

Ekonomi
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

omfördela 150 000 kr från kommunstyrelsen till bygg och miljö för
alkoholhandläggning,

2.

ändra utgiftstaket till 99 % för år 2021.

Ärendet
Verksamheterna har genomfört en ekonomisk uppföljning per sista mars vilket
inkluderar en bedömning av helårsprognos för 2021. Sammantaget prognostiseras ett
underskott på 8,4 mkr. För 2021 budgeterades med ett överskott på 15,1 mkr och om
det prognostiserade resultatet uppnås så kommer det externa resultatet att uppgå till
6,7 mkr.
Enligt Pajala kommuns ekonomistyrningsprinciper ska, vid prognostiserade negativa
avvikelser mot budget som överstiger en procent av tilldelad budgetram, eller
motsvarande en miljon kronor, åtgärdsplan för att komma i budgetbalans redovisas
och särskilt följas upp i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
3.

omfördela 150 000 kr från kommunstyrelsen till bygg och miljö för
alkoholhandläggning,

4.

ändra utgiftstaket till 99 % för år 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-19.
Uppföljning per kvartal 1 2021.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Bygg och miljöenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Dnr. KS.2021.154 790

Taxor gällande kopiering och utskrifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.
2.

att avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar kvarstår enligt
tidigare fastställd taxa,
anta nytt förslag på utskrifts- och kopieringstaxa för handlingar som inte är
allmänna samt dess bilagor.

Ärendet
Taxor gällande utskrift- och kopieringstaxa har reviderats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
3.
4.

avgifter för kopiering och utskrift av allmänna handlingar kvarstår enligt
tidigare fastställd taxa,
anta nytt förslag på utskrifts- och kopieringstaxa för handlingar som inte är
allmänna samt dess bilagor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-14.
Utskrifts- och kopieringstaxa 2017-10-23.
Reviderad utskrifts- och kopieringstaxa.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Ekonomienheten
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Dnr. KS.2021.123 003

Partistöd 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

godkänna redovisningarna gällande partistöd 2020 för Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S.

2.

bevilja partistöd för 2021 till Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S 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 2021 per mandat och parti.
Partistödet betalas ut i förskott och partierna ska skriftligen inkomma med
redovisning över hur man använt sig av pengarna föregående år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
3.

godkänna redovisningarna gällande partistöd 2020 för Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S.

4.

bevilja partistöd för 2021 till Socialdemokraterna, Kristdemokraterna,
Moderaterna, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet och Framtid S enligt antagna
föreskrifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-14.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38 forts.
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Kommunkansliet
Socialdemokraterna
Moderaterna
Kristdemokraterna
Framtid S
Vänsterpartiet
Sjukvårdspartiet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

2021-06-07
Dnr. KS.2021.161 005

Äskande av medel till bredbandssamordnare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. bevilja ramförstärkning till stadsnätet för att anställa en bredbandssamordnare på
heltid och att majoriteten av medlen tas från investeringsbudget.

Ärendet
Pajala stadsnät har drygt 1200 kunder. Med åren har kraven på stadsnät ökat och
många av bör-kraven har blivit ska-krav. Tillsynsmyndighet är PTS.
Kommunen har idag ingen person som är dedikerad för arbete med stadsnätet utan
uppgifterna ligger idag på IT-chefen. I arbetet ligger förvaltning av nät med
tillhörande hårdvara, dokumentation, beställarfunktion, inköp, strategier, utbyggnad
och ombyggnad. Fältservice, ledningsutsättning och nätövervakning 24/7 köpes av
externa parter.
Från och med år 2020 finns lagkrav på detaljerad dokumentation av nätet vilket vi
idag inte kan uppfylla p g a resursbrist. Beräknad tidsåtgång för att dokumentera nätet
enligt lag är 2 år på heltid.
Vi har även resursbrist gällande planering av utbyggnad och ombyggnation. Utöver
det är kommunen sårbar gällande drift av stadsnätet då endast en person har det till
deluppgift och utöver sin ordinarie tjänst.
För att säkerställa drift av stadsnätet samt uppfylla lagkrav gällande dokumentation
önskas en person anställas på heltid. Personen kommer att ha till uppgift att ansvara
för stadsnätsdriften på ca 50-60%. Övrig tid ska gå till dokumentation av nätet.
Ekonomiska konsekvenser
En heltidsanställd beräknas kosta 600 tkr/år.
Pajala stadsnät har idag en ram på 0 kronor då stadsnätet ska bära sina egna
kostnader. Med ökade lagkrav ser vi att det är svårt för ett litet stadsnät att fullt ut
bära alla kostnader.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ramförstärkning till
stadsnätet för att anställa en bredbandssamordnare på heltid och att majoriteten av
medlen tas från investeringsbudget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-13.
_____
Protokoll skickas till
IT avdelningen
Ekonomienheten
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§ 40

2021-06-07
Dnr. KS.2021.146 301

Förändring av taxa Dragvägar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ny nivå på taxan för
Dragvägar enligt följande:
Gångvägstillägg = upp till 10 m, taxa 45 kr.
Gångvägstillägg = upp till 20 m, taxa 90 kr.
Gångvägstillägg = upp till 30 m, taxa 135 kr.
Kommunfullmäktige beslutar att nya taxorna gäller från 2021-07-01.
Ärendet
Vid framtagningen av nya renhållningstaxor 2019 infördes dragvägstillägg vid
tömning av sopkärl där chauffören måste ut ur sopbilen och dra fram kärlet för att
kunna tömma det. Det för att få en bättre arbetsmiljö för sopbils chauffören.
I vår omvärldsanalys har vi sett och kan konstatera att Pajala Kommun ligger väldigt
högt i taxa för denna tjänst. Vi har även tittat på grannkommuner och ser att med våra
nya förslag så kommer taxan att ligga i paritet med dessa.
Nuvarande taxa för upp till 10 m, nuvarande taxa 120,32 kr.
Nuvarande taxa för upp till 20 m, nuvarande taxa 140,38 kr.
Nuvarande taxa för upp till 30 m, nuvarande taxa 180,49 kr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ny nivå på taxan för
Dragvägar enligt följande.
Gångvägstillägg = upp till 10 m, taxa 45 kr.
Gångvägstillägg = upp till 20 m, taxa 90 kr.
Gångvägstillägg = upp till 30 m, taxa 135 kr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att nya avgifterna ska gälla från 2021-07-01.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-31.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 40 forts.
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Sektor Teknik och service
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§ 41

2021-06-07
Dnr. KS.2021.138 349

Svar på motion om utökning av verksamhetsområde för dricksvatten
i Erkheikki
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen från Framtid S.
Ärendet
Motion har inkommit från Framtid S rörande utökad möjlighet för anslutning av
fastigheter till kommunalt VA-nät i Erkheikki. Förslaget har utretts och konsekvenser
presenteras nedan. I korthet innebär det i praktiken att verksamhetsområdet utökas
och ledningar dras till befintlig VA anläggning i Erkheikki.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen från Framtid S.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-09 inklusive kartbild.
Motion 2020-02-16.
_____
Protokoll skickas till
Sektor Teknik och service
Kommunalteknisk chef för vidare expediering
Framtid S

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

2021-06-07
Dnr. KS.2021.155 000

Äskande av investeringsbudget för inköp av nytt kostdatasystem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Kost och hygien 250 000 kr i investeringsbudget
för inköp och installation av nytt kostdatasystem.
Ärendet
Pajala kommun använder sedan 2009 ett kostdatasystem vid namn Aivo. Systemet
används till beställning av mat från produktionsköken till mottagningsköken såsom
äldreboenden, hemtjänsten, grundskolor, förskolor och andra verksamheter som är i
behov av mat och livsmedel. Systemet används även till att ta fram fakturaunderlag för
hemtjänstkunder, statistik för antal portioner som produceras, näringsberäkning av
maten samt recept och produktionsplanering för köken.
Aivo kommer att sluta supportas och läggas ner 2021-09-30 vilket medför att Pajala
kommun kommer att behöva införskaffa ett nytt kostdatasystem. Ett
upphandlingsförfarande är planerat att genomföras innan sommaren 2021. Ett nytt
system medför en installationskostnad på uppskattningsvis 250 000 kr för uppstart
och igångsättande av det nya systemet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja Kost och hygien 250 000 kr i
investeringsbudget för inköp och installation av nytt kostdatasystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-14.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Kost och hygienchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43

2021-06-07
Dnr. KS.2014.75 531

Svar på motion om gratis kollektivtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen på grund av att den hänvisar till budget
2015.
Reservation
Jonsson (V) reserverar sig mot beslutet.
Ärendet
Vänsterpartiet har skrivit en motion där de för att få en maximal nyttjande av
kollektivtrafiken föreslår att inför budget 2015 utreda möjligheten till gratis
kollektivtrafik inom kommunen.
Förvaltningen har tittat på frågan. En fråga som då uppstod var vilka turer som
avsågs, om detta skulle ske i samverkan med länstrafiken på deras turer eller om
önskemålet var att upphandla fler turer och hur man då önskade att den
upphandlingen skulle se ut: hur ofta, vilka tider, vilka byar osv. Mest sannolikt avsågs
länstrafikens turer. Om det ska vara gratis på länstrafikens turer behöver de
specificera vilken ersättning de vill ha från kommunen för förlorade intäkter. Därtill
behöver kommunen ta ställning till om man även avser att delbetala biljetter för resor
som börjar/slutar utanför kommungränsen. Vill politiken lyfta frågan igen är det bra
om dessa förutsättningar tydliggörs.
Nu pågår Projekt Trafikutredning i Norrbotten, där de tittar på hur man kan optimera
trafik, transporter och kollektivtrafiken på länsplan. Kommunen är inbjuden till
referensgruppen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen på grund av att den
hänvisar till budget 2015.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) yrkar bifall till motionen.
Hammarström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 43 forts.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-04-22.
Motion 2014.
_____
Protokoll skickas till
Vänsterpartiet
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

2021-06-07
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 2021-04-12.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att ärendet bordläggs.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-04-07
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

2021-06-07
Dnr KS.2021.6 102

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

Ärendet
Efter att Hans Erik Fors (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ordinarie
ledamot i Bygg- och miljönämnden valdes Bengt-Ola Mörtlund (V) till ordinarie.
Bengt-Ola Mörtlund var ersättare och nu har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-11
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 46

2021-06-07
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Karin Svarvare till ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen och till ny ersättare Sture Hannu.

Ärendet
Åke Johdet (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag, däribland som ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att Karin Svarvare utses till ordinarie ledamot och
eftersom Svarvare varit ersättare föreslås Sture Hannu till ny ersättare.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-03-29
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

2021-06-07
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie till Pajalabostäders styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

Ärendet
Anna Kumpula Kostet (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ledamot i
Pajalabostäder ABs styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny styrelseledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonsson (V) föreslår att ärendet bordläggs.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-04-14
_____

Justerandes sign
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§ 48
Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att församlingen tagit del av inlämnade
medborgarinitiativ.
Presidiet tar till sig Hammarströms förslag och ser över behovet av revidering av
nuvarande arbetsordning för kommunfullmäktige avseende hantering av
medborgarinitiativ.
Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
Det har inkommit tre medborgarinitiativ:
1. Arbetsstugan i Tärendö
2. Tomgångskörning vintertid – hemtjänstens bilar
3. Skifta hus mellan kommun och Landstinget/Regionen
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår att det förtydligas i fullmäktiges arbetsordning formaliteter
kring hantering av medborgarinitiativ. Det avseende folkbokförda i Pajala kommun,
underskrivna initiativ och inte anonyma avsändare.
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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§ 50
Anmälan av motioner
Kommunfullmäktige beslutar att motionerna tas vidare för beredning.
Ärendet
Två inlämnade motioner av Jenny Eriksson (S):
o

Vägbelysning - Markusvinsa, Ohtanajärvi, Suaningi, Jierijärvi, Nuoksujärvi

o

Pajala kommunskylt vid kommungränsen Pajala-Överkalix i närheten av byn
Hoppet

_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Motionären

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

