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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 12
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Inga-Lill Ängsund (V) och Leif Gramner (KD) till justerare.
Justering sker 2021-04-15 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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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 13

2021-04-12
Dnr. KS.2021.75 041

Årsredovisning 2020 - föredragning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av Årsredovisning 2020 som behandlas efter
punkterna Revisionsberättelse samt allmänhetens frågestund.

Ärendet
Årets resultat
Pajala kommun hade för år 2020 en målsättning om att resultatet ska vara 10,6 mkr vid
årets slut och resultatet blev 36,5 mkr vilket är avvikelse om 24,9 mkr. Det är
finanseringsidan som står för övervägande del av överskottet där det finns ett positivt
utfall mot budget gällande främst statsbidrag. Årets resultat möjliggör en avsättning till
resultatutjämningsreserven med 24,9 mkr.
Måluppfyllelse
Gällande de finansiella målen uppnås 5 av sex mål.
• Resultatet ska vara minst 1 % av skatteintäkter och bidrag
• Nettokostnaden ska vara max 98 %
• Amorteringen ska öka och vara minst 7 mkr per år vid planperiodens slut 2025
• Investeringar skall vara självfinansierade med undantag för stora och långsiktiga
investeringar (överstiger 30 mkr, livslängd på minst 20 år)
• Kassalikviditeten ska förbättras varje år
• Budgetföljsamheten ska vara 100 % på drift och investeringar
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-01.
Årsredovisning 2020.
_____

Protokoll skickas till
Ekonomichef
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 14

2021-04-12
Dnr KS.2021.147 007

Revisorerna - revisionsberättelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige lägger revisionsberättelsen med beaktande till handlingarna.
Ärendet
Kommunrevisor Lena Jatko föredrar revisionsberättelsen.
Revisorerna har avgett revisionsberättelse för 2020 och tillstyrker ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 15
Allmänhetens frågestund – årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Inga frågor inkom under tiden för detta.

Ärendet
Allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor gällande Årsredovisning 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 16

2021-04-12

Dnr. KS.2021.75 041

Fastställande av bokslut – Årsredovisning 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. avsätta 24,9 miljoner till resultat- och utjämningsreserv (RUR),
2. fastställa årsredovisning 2020.

Ärendet
Kommunfullmäktige har att fastställa bokslut för 2020.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
1. avsätta 24,9 miljoner till resultat- och utjämningsreserv (RUR),
2. fastställa årsredovisning 2020.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Kommunchefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 17
Beslut om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja nämnder och styrelser samt enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Jäv
Följande ledamöter anmäler jäv:
Johny Lantto (S), Irene Lundholm (KD), Karl Lauri (V), Anita Sköld (M), Linda
Jonsson (V), Inga-Lill Ängsund (V), Roland Karlsson (S), Ulrica Hammarström (S),
Ann-Sofie Henriksson (SJV), Leif Gramner (KD), Stig Töyrä (KD).
Ärendet
Frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ behandlas i enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 a.
Revisorerna har avgett revisionsberättelse för 2020.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2020.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 18

2021-04-12
Dnr KS.2020.325 88

Biblioteksplan 2021 - 2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Biblioteksplan 2021 – 2023.

Ärendet
Enligt 17 § Bibliotekslag (2013:801), bibliotekslagen, ska alla kommuner ha en
gällande biblioteksplan. Barn- och utbildningsutskottet gav enligt beslutsprotokoll
2020-03-10 § 11 kulturchefen i uppdrag att ta fram en biblioteksplan.
Förslag till Biblioteksplan är uppdaterad efter remiss.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan 2021 – 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-03.
Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2020-03-10, § 11.
Utkast på Biblioteksplan 2021 – 2023, 2020-10-21.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Biblioteksplaner@kb.se
Kulturradet@kulturradet.se ref KUR 2020 8992
Kulturchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 19

2021-04-12
Dnr KS.2021.65 206

Taxor industrimark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar revidering av befintlig taxekostnad på 100 kronor per
kvadratmeter till 50 kronor per kvadratmeter gällande all industrimark i Pajala
Kommun.

Ärendet
För att öka attraktiviteten och främja industrietableringar behöver taxorna för
industrimark i Pajala Kommun ses över. Idag kostar 1 kvm i Pajala Centralort 100
kr/kvm och utanför centralorten 65 kr/kvm.
En jämförelse med andra kommuner i Norrbotten har gjorts och det finns ingen
generell hållning kring priser. I vissa kommuner finns även en differentierad kostnad
beroende på tomtstorlek samt vilka markförberedelser som finns färdiga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidering av befintlig taxekostnad på
100 kronor per kvadratmeter till 50 kronor per kvadratmeter gällande all
industrimark i Pajala Kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-01.
Jämförelse taxekostnader industrimark 2021.
_____
Protokoll skickas till
Strategiska utvecklingen
Ekonomienheten
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

11(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 20

2021-04-12

Dnr. KS.2021.84 700

Taxor inom arbetsmarknadsenheten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta taxor för Arbetsmarknadsenheten.

Ärendet
Sektor stöd och omsorg har under 2020.06.01-2020.12.31 arbetat för att organisera en
arbetsmarknadsenhet med fokus på arbetslivsinriktad rehabilitering samt för att
samla upp kommunövergripande arbetsmarknadsfrågor till en enhet. När
arbetsmarknadsenheten övertagit verksamheten Slussen har sektorn genomfört
översyn av arbetssätt och rutiner på enheten. Vid översyn har uppdagats att taxor och
avgifter inte bara föreligger internt utan även extern gentemot föreningar och
privatpersoner därav detta ärende.
Taxor för föreningsservice samt leveranser föreslås gälla enligt bilaga och träda i kraft
omgående efter kommunfullmäktiges beslut. Hämtning av möbler som skänks till
returmarknaden föreslås fortsatt vara kostnadsfritt.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta taxor för
Arbetsmarknadsenheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-11.
Taxor arbetsmarknadsenheten.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Enhetschef Arbetsmarknad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 21

Dnr. KS.2021.29

Äskande av medel till 2 st containers
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1.
2.

Sektor Teknik & Service tilldelas medel för inköp av 2 st containers till ett
värde av ca: 85 Tkr/st
extra investeringsmedel a´170 000 kr tilldelas sektor Teknik och service.

Ärendet
Det kommer in välbevarade möbler till ÅVC som idag sorteras som brännbart vilket
medför en kostnad för kommunen när det transporteras vidare till Boden. Dessa
möbler skulle kunna samlas in och läggas i en container för tillfällig förvaring på ÅVC
och därefter vidare till slussen för återanvändning. Det skapar arbetstillfällen och är
miljövänligt.
Det kommer även in en del byggmaterial och dylikt som skulle kunna samlas in i en
container varifrån människor kan ta det dom vill ha och återanvända. Det skapar
arbetstillfällen och är miljövänligt
Ekonomiska konsekvenser
Avfallsförbränningsavgiften/ mottagningsavgiften och transportkostnaderna till
Boden minskar
Inköpskostnaderna är låga i förhållande till miljönyttan.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
1. Sektor Teknik & Service tilldelas medel för inköp av 2 st containers till ett
värde av ca: 85 Tkr/ st
2. tilldelas extra investeringsmedel a´170 000 kr till sektor Teknik och service
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-22.
_____
Protokoll skickas till
Chef kommunalteknik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 22

2021-04-12
Dnr. KS.2021.79 040

Äskande av investeringsmedel till bredbandsdragning Autiobron
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja IT/stadsnätet extra investeringsmedel, 350 tkr
till fiberarbeten med anledning av Trafikverkets åtgärder enligt nedan och att
pengarna tas från investeringsbudgeten.

Ärendet
Trafikverket kommer att riva befintlig bro över Torne älv i Autio. Under arbetet med
att bygga upp en ny bro kommer en tillfällig bro att anläggas. Kommunen har fiber
som är klamrad i befintlig bro vilket innebär att denna måste flyttas, först temporärt
till tillfälliga bron och sedan till den nya bron.
Vattenfall kommer att borra ett rör under älven och har erbjudit kommunen och
Skanova samförläggning. Att samförlägga med Vattenfall gör att vi undviker flera
arbeten och avbrott då vi endast behöver flytta fiberstammen en gång. Vattenfall har
erbjudit sig att stå för 50% av borrkostnaden, kommunen och Skanova delar på
resterande. Totalkostnad för borrning är beräknad till ca 700 tkr (kommunens andel
175 tkr).
Utöver det tillkommer kostnader för flytt av befintlig fiberstam för att ansluta denna
till ny sträckning men även för att flytta (alternativt skydda) befintlig fiberstam på
grund av Trafikverkets anslutningsväg till den temporära bron. Kostnaden för
grävning, borrning under väg, fiberblåsning/svetsning beräknas till ca 170 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja IT/stadsnätet extra
investeringsmedel, 350 tkr till fiberarbeten med anledning av Trafikverkets åtgärder
enligt nedan och att pengarna tas från investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-02.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomiavdelningen
IT avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 23

2021-04-12
Dnr KS.2021.

Äskande verksamhetsfastigheter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla budgethöjning på 1,25 miljoner.

Ärendet
För att undvika ett förfall av kommunens verksamhetsfastigheter äskar vi för år 2021
en permanent höjning av skattemedel på 1,25 miljoner kronor och för år 2022
ytterligare 1,25 miljoner kronor. Efter 2022 ska sedan en procentuell höjning ske varje
år för att täcka normala prishöjningar. Den procentuella höjningen bör vara mellan 23% och kan antingen fastställas med ett permanent värde som gäller tills annat
beslutas eller som ett separat ärende som beslutas årligen i budgetprocessen.
Beloppen förutsätter också att en internhyra om minst 500 tkr per år för korttids- och
rehabverksamheten på Lyckan/Gläntan på Kunskapssmedjan kan tas ut från
verksamheten där. Om inte det är möjligt behövs ytterligare skattemedel tillföras med
motsvarande belopp.
Ovan budgetäskande baseras på budgetgenomgången för verksamhetsfastigheter som
skedde på budgetdagen 2 februari 2021. Delar av underlaget redogörs för i bilaga till
denna skrivning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla budgethöjning på 1,25
miljoner.
Beslutsunderlag
Äskande 2021-03-05
_____
Protokoll skickas till
Pajalabostäder AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 24

Dnr. KS.2021.74 042

Ekonomistyrningsprinciper
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att fastställa reviderade Ekonomistyrningsprinciper.
2.

att fastställa att delårsrapport omfattar perioden 1/1-31/8 årligen från och med
2021.

Ärendet
Pajala kommun har antagit styrdokument ”Ekonomistyrningsprinciper” i syfte att
stärka ekonomistyrningen i organisationen, säkerställa att den ekonomiska
rapporteringen uppfyller uppställda lagkrav, policys och riktlinjer, ge bättre
planeringsförutsättningar och beslutsunderlag, skapa bättre internkontroll, skapa
effektivitet samt tydliggöra ansvar och befogenheter i kommunens ekonomi på ett
likartat sätt i hela organisationen. Styrdokumentet ska verka långsiktigt och vara en
grund för att utveckla och etablera processer inom redovisning, budget, uppföljning,
finansiering, intern kontroll och system.
Enligt 11 kap. 16 § andra stycket kommunallagen ska delårsrapporten överlämnas till
fullmäktige och revisorerna senast två månader efter delårsperiodens slut. Med
nuvarande upplägg är detta inte möjligt varvid ekonomienheten föreslår att
delårsrapporten flyttas till att omfatta perioden 1/1-31/8 årligen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
1. att fastställa reviderade Ekonomistyrningsprinciper.
2.

att fastställa att delårsrapport omfattar perioden 1/1-31/8 årligen från och med
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-01.
Ekonomistyrningsprinciper- reviderade.
_____
Protokoll skickas till
Ekonomienheten
Samtliga sektorchefer
Kommunchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

2021-04-12
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 bordläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2020-04-07
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§ 26

2021-04-12
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie ledamot i Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Bengt-Ola Mörtlund som ordinarie ledamot i Byggoch miljönämnden.

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 Bengt-Ola Mörtlund som ordinarie ledamot i Bygg- och
miljönämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-01-11
_____
Protokoll skickas till
Bengt-Ola Mörtlund
Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

2021-04-12
Dnr KS.2021.6 102

Avsägelse av förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.

Ärendet
Åke Johdet (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-03-29
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

2021-04-12
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.

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 bordläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-03-29
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 29

2021-04-12
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie ledamot i Bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Kjell-Åke Nedlund (S) till ordinarie ledamot i Byggoch miljönämnden samt Lars Fjordström (S) till vice ordförande för nämnden.

Ärendet
Åke Johdet (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag, däribland som ordinarie
ledamot i Bygg- och miljönämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår Kjell-Åke Nedlund (S) till ordinarie ledamot i Bygg- och
miljönämnden samt Lars Fjordström (S) till vice ordförande för nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-03-29
_____
Protokoll skickas till
Kjell-Åke Nedlund
Lars Fjordström
Bygg- och miljönämnden
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

21(25)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

§ 30

2021-04-12

Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ordinarie ledamot i Pajalabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Gottfrid Augustsson (S) till ordinarie ledamot
tillika vice ordförande i Pajalabostäder AB.

Ärendet
Åke Johdet (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag, däribland som ordinarie
ledamot i styrelsen för Pajalabostäder AB, tillika vice ordförande.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S) föreslår Gottfrid Augustsson (S) till ordinarie ledamot tillika vice
ordförande i Pajalabostäder AB.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-03-29
_____
Protokoll skickas till
Gottfrid Augustsson
Bygg- och miljönämnden
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 31
Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Inga medborgarinitiativ att redovisa.

Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

22(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 32

2021-04-12
Dnr KS.2021.6 102

Delgivning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna information från Länsstyrelsen.

Ärendet
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige.
Ny ordinarie ledamot i kommunfullmäktige är Bengt-Ola Mörtlund (V) och
ny ersättare är Inga-Lill Ängsund (V).
Beslutsunderlag
Beslut från Länsstyrelsen
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

23(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 33
Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Inga nyinkomna motioner att redovisa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

24(25)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-04-12

§ 34
Interpellationer och frågor
Inga interpellationer eller frågor har inkommit.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(25)

