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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-08-15

§ 52
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Johny Lantto (FrS) och Anders Lehtipalo-Nilsson (S) till
justerare. Justering sker digitalt 2022-08-18 kl. 13.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.

Ärende
-

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

____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-08-15

§ 53
Arvode röstmottagare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. röstmottagare som arbetar vid allmänna val samt val till Europaparlamentet,
ersätts med 120 kronor per arbetad timma,
2. arvodena till röstmottagare samt ordföranden och vice ordföranden per valdistrikt
justeras löpande inför allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige
samt Europaparlamentet.
Ärendet
Inför allmänna val rekryterar valadministrationen i Pajala kommun, röstmottagare
från allmänheten i hela kommunen som förstärkning inom flera olika funktioner.
Röstmottagare behövs både till förtidsröstningen och under själva valdagen.
Det fastställda engångsarvodet som är beslutat i kommunfullmäktige 2022-02-28 § 17
kvarstår.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
3. röstmottagare som arbetar vid allmänna val samt val till Europaparlamentet,
ersätts med 120 kr/h per arbetad timma,
4. arvodena till röstmottagare samt ordföranden och vice ordföranden per valdistrikt
justeras löpande inför allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige
samt Europaparlamentet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-06-22
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Valnämnden
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-08-15

§ 54
Bemanning sektor Teknik och service
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja utökning av driftbudgetram med 700 000
kronor för utökning av bemanningen inom Sektor Teknik och service.

Ärendet
Sektor Teknik och service har en snäv bemanning på den administrativa sidan. I
dagsläget ser vi att arbetsbelastningen och brist på kvalificerad utredare inom sektorn
påverkar arbetsmiljön negativt och ohälsa uppstår. I dagens arbetsmarknad är
kompetensförsörjningen ansträngd och vi måste parera kompetensglappet som
uppstår när många inom sektorn har bytt arbetsgivare.
Kommunalteknik har en administratör som även hjälper övriga enheter med inköp
och fakturering. En infrastrukturutredare jobbar som upphandlare åt övriga enheter
inom sektorn och KS-STAB samt sina utredaråtaganden. Det finns tre
utredare/driftplanerare som främst jobbar inom sitt kompetensområde, en VAutredare, en renhållningsutredare och en teknik ansvarig. Ledning inom
kommunalteknik sker via en chef och en arbetsledare. Inom Räddningstjänsten finns
en chef och en administrativt anställd, inom Kost, hygien och fritid finns en chef och
en administrativ tillika operativ arbetsledare.
Under årens lopp har organisationen både centralt och lokalt på enheterna förändrats
där man både centraliserat ekonomisk kontering och decentraliserat ut
kommunikation och upphandlingar. Detta tillsammans med eftersatt underhåll av
infrastrukturen, ökade lagkrav och mer dokumentation ser vi ett annat behov av
kompetens än vid tidigare organisationsöversyner.
Kompetensförsörjningen inom sektorn är ansträngd och detta påverkar arbetsmiljön
för all personal. För att kunna genomföra utredningar, implementera nya lagkrav och
planera långsiktigt ser vi behov av att utöka sektorn med en övergripande kvalificerad
utredare som ska stötta upp både enheterna och cheferna.
Ekonomiska konsekvenser
Utökning av budgeten för Sektor teknik och service – Lönekostnad och
tekniskutrustning – 700 tkr
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja utökning av driftbudgetram
med 700 000 kr för utökning av bemanningen inom Sektor Teknik och service.
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§ 54 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-11
_____
Protokoll skickas till
Sektor Teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Ekonomienheten
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-08-15

§ 55
Uppsägning av uppdraget som kommunrevisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. godkänna Jatkos uppsägning
2. utse Irmeli Svarare (FrS) till kommunrevisor att tillträda 2022-09-21.

Ärendet
Lena Jatko säger upp sitt uppdrag som kommunrevisor per 2022-09-10.
Kommunfullmäktige har att godkänna Jatko uppsägning samt välja ny
kommunrevisor.
Förslag till beslut under sammanträdet
Johny Lantto (FrS) föreslår Irmeli Svarvare (FrS) till kommunrevisor att tillträda
2022-09-21.
Beslutsunderlag
Uppsägning via e-post
_____
Protokoll skickas till
Lena Jatko
Revisorerna
Kommunkansliet
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-08-15

§ 56
Valärende – ordinarie till Norrbottens kommuners fullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Stig Töyrä till ordinarie ledamot i Norrbottens
kommuners fullmäktige.

Ärendet
Leif Gramner har avsagt sina förtroendeuppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot till Norrbottens kommuners
fullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Peter Ericsson (KD) föreslår Stig Töyrä till ordinarie ledamot i Norrbottens
kommuners fullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Stig Töyrä
Norrbottens kommuners fullmäktige.
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§ 57
Valärende – ersättare till E-nämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Ericsson till ersättare i E-nämnden.
Ärendet
Leif Gramner har avsagt sina förtroendeuppdrag.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare till E-nämnden.
Förslag till beslut under sammanträdet
KD föreslår Peter Ericsson (KD) till ersättare i E-nämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Peter Ericsson
E-nämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 58
Valärende – ersättare till Gymnasienämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Anders Lehtipalo-Nilsson till ersättare i
Gymnasienämnden.
Ärendet
Hanna Lehtipalo (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Gymnasienämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår Anders Lehtipalo-Nilsson till ersättare i
Gymnasienämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
Anders Lehtipalo-Nilsson
Gymnasienämnden
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§ 59
Revidering av Bygg- och miljönämndens reglemente
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta det nya reglementet med följande ändring:
Införandet av lagstiftning: Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter som
riksdagen beslutat 2022-06-30.

Ärendet
I och med att lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft 1 augusti
2022 kommer nya uppgifter att tillföras nämnden. Reglementet behöver ses över.
Förslaget är att: Nämnden tillförs ansvaret för handläggning av anmälan om
försäljning samt tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Se bilaga med
ändring, under § 1 (första stycket).
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner förslaget till nytt reglemente för nämnden och
föreslår kommunfullmäktige att anta det nya reglementet med följande ändring:
Införandet av lagstiftning: Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter som
riksdagen beslutat 2022-06-30.
Beslutsunderlag
Bilaga Förslag på nytt reglemente för Bygg- och miljönämnden, juni 2022.
_____
Protokoll skickas till
Bygg och miljö
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§ 60
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delgivning.
Ärendet
Anna Taavola (FrS) har avsagt sina förtroendeuppdrag.
_____
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§ 61
Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Inga medborgarinitiativ att redovisa.
_____
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§ 62
Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut
Inga motioner att redovisa.
_____
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§ 63
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Inga frågor eller interpellationer har inkommit.
____
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