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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§1
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelsen skett i laga ordning.
Kommunfullmäktige utser Linda Jonsson (V) och Håkan Kero (KD) till justerare.
Justering sker digitalt 2022-02-28 kl. 14.00.
Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med justeringen att ärendepunkten
Interpellationer och frågor flyttas tidigare i dagordningen samt att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet om arvode för röstmottagare kan behandlas
under dagens sammanträde.
Samtliga ledamöter enas om att halva arvodet från dagens sammanträde ges till stöd
för Ukraina.
Kansliet ges i uppdrag att beloppet skickas till lämplig organisation.
Ärende
-

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

____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

2022-02-28

§2

Dnr REV.2021.8 007

Revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige har tagit del av redovisningen och beslutar lägga den med
beaktande till handlingarna.

Ärendet
Kommunrevisorerna redovisar gjorda granskningar:
-

Granskning avseende ekonomistyrning i Pajala kommun

Kommunrevisor Lena Jatko redogör för inlämnade och upprättade rapporter.
____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§3
Interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att frågan är besvarad.

Ärendet
-

Fråga ställd av Johny Lantto (-) till Barn- och utbildningsutskottets ordförande
Barbro Rantatalo:

Ytterst få kan ha undgått den debatt och de reaktioner som uppstod senhösten 2021
då företrädare för KD i Pajala, tillika ordföranden i Valnämnden, Magnus Gustavsson
på sociala medier uppmanade föräldrar till skolbarn att överväga ifall de tillåter sina
barn att bevista en inplanerad teaterföreställning med HBTQ-tema. Av det som
framgick i media gavs det även från skolan/skolledningen sida, i min mening, något
oklara signaler om hur man ställer sig i denna typ av situation och huruvida samma
regler, och deras tillämpning, gäller oavsett politisk åsikt, religion, osv.
Bland annat fick man genom mediabilden av att exempelvis möjlighet till beviljad
hemundervisning kunde tillämpas genom beslut av rektor för att ej vissa elever/barn
ej skulle utsättas för olämpliga inslag inom ramen för skolplikt/undervisning.
För att klargöra den politiska skolledningen syn på frågan vill jag veta följande:
- anser du som ordförande i Barn och Utbildningsutskottet att individuella beslut
kan/skall tas inom ramen för lag och regler om undervisning och skolplikt för att
elev/elever/barn skall slippa/undanhållas utbildningsinslag/aktiviteter som av
exempelvis föräldrar på religiös grund anses opassande?
Kaunisvaara den 24 februari 2022
Johny Lantto (-)
Barn- och utbildningsutskottets ordförande Barbro Rantatalo besvarar frågan.
____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§4

2022-02-28
Dnr. KS.2021.413 320

Svar på motion, kommunskyltar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen och ett brev upprättat av sektor Teknik
och service skickas till Trafikverket som möjliggör genomförandet.
Ärendet
I motion, inlämnad av Jenny Eriksson (S), angående kommunskyltar lyfts önskemål
att Pajala kommun skyndsamt ordnar så att en ”Pajala kommunskylt” sätts upp vid
kommungränsen Pajala/Överkalix, i närheten av byn Hoppet.
Teknik och service ansökte i juni 2020 till Trafikverket att en skylt skulle monteras
upp vid Hoppet väg 835 men fick avslag på ansökan. Pajala kommun får inte lägga
upp skylten i egen regi efter dialog med Trafikverket.
Trafikverkets motivering till beslut daterat 2021-07-07 löd:
Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Nord kommer inte sätta upp
platsmärke vid kommungränsen. Anledningen till det är att Trafikverket enbart
märker ut kommungräns på vägar som har vägnummer under 500. Om vi ska märka
ut vägar över 500 så ska det finnas särskilda skäl till det.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och ett brev
upprättas av sektor Teknik och service till Trafikverket som möjliggör genomförandet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-10-18.
Skrivelse.
Mailkommunikation med Trafikverket.
_____
Protokoll skickas till
Sektor Teknik och service
Enhetschef kommunalteknik
Handläggare
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§5

Dnr. KS.2021.404 630

Tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1.

anta tillämpningsregler och taxa, förskola och fritidshem,

2.

att fortsätta erbjuda mer timmar på förskolan än skollagen anger för 15 timmar/
vecka för arbetssökandes barn och att den nya skrivelsen om arbetsfri tid
utvärderas om ett år.

Ärendet
Beslut om att anta reviderade tillämpningsregler och taxa, förskola och fritidshem.
Bilaga som anges som beslutsunderlag: Tillämpningsregler och taxa, förskola och
fritidshem
Bilaga: tidigare skrivning om avgifter för de med lägre bruttoinkomst än 14 560 kr.
Barn och utbildningsutskottet besluta om följande fortfarande ska vara gällande:
vårdnadshavare som har en bruttoinkomst lägre än 14560 kr/ månad har annan taxa
Erbjuda mer än skollagen anger för 15 timmar/ vecka för arbetssökandes barn
Ekonomiska konsekvenser
Erbjudande av mer än 15 timmar som Skollagen anger för arbetssökandes barn ger en
utökad kostnad vid vikarieuttag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. anta tillämpningsregler och taxa, förskola och fritidshem,
2. att fortsätta erbjuda mer timmar på förskolan än skollagen anger för 15 timmar/
vecka för arbetssökandes barn och att den nya skrivelsen om arbetsfri tid
utvärderas om ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-13.
Tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem i Pajala kommun.
Bilaga – bruttoinkomst lägre än 14 500 kr.
Informationsutskick om maxtaxa 2022.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 5 forts.
Slutligt beslut expedieras
Skolchef
Ekonomienheten
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§6

Dnr. KS.2022.16 811

Nybyggnation av badhus i Pajala
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
1.

Pajala kommun ska bygga nytt badhus,

2.

lokaliseringen av nytt badhus är på Rian-området,

3.

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förprojektering av nytt badhus utifrån
redovisad rapport, innehållande prisbild, byggnadens funktioner inför en
detaljprojektering och upphandling,

4.

investeringsmedel för förprojektering finns inlagt i budget 2022,

5.

totalkostnad är ca 80 miljoner kronor.

6.

anta tilläggsyrkande att målsättningen är att byggnationen påbörjas Q1-Q2 2023.

Ärendet
Pajala badhus byggdes 1969 och är idag en ålderstigen byggnad med många brister.
2012 genomfördes en statusbesiktning och den påvisade att en reparation av
byggnaden ej skulle vara ekonomisk försvarbar.
Under 2015-2016 gjordes en rapport om nybyggnation som visade på
förutsättningarna och olika lokaliseringar. Rapporten redovisades i Kommunstyrelsen
2016-05-30. Beslutet blev: ”Kommunstyrelsen beslutar avvakta med beslut om
projektstart och nybyggnation av badhus i Pajala.”
Efter detta beslut har Badhuset 2020 fått stängas ner på grund av fasadskador.
Byggnaden genomgick en besiktning och kunde efter reparationerna åter öppna för
allmänheten under hösten 2021.
Nuvarande reparationer är ej av den karaktär som gör att badhusets livslängd förlängs
utan enbart akuta åtgärder. Från förvaltningens sida ser vi det som ett måste att ta
inriktningsbeslut hur vi ska bedriva badhusfrågan framgent.
Under 2021 har geotekniska undersökningar genomförts på en centralfastighet i
anslutning till sporthallen samt på en fastighet som är mellan Rian-Sporthall och
ishallen. Båda fastigheterna visar på bra bärighet och inget av alternativen anses som
ett sämre alternativ.
Placeringen av ett nytt badhus ska vägas ihop med andra samhällsaspekter såsom
utveckling och attraktivitet. Fastigheten som är centralt belägen har fördelar med att
vara centralt och ett aktivt centrum kvarstår. Samordningsvinster med nuvarande
sporthall ses som positivt.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§ 6 forts.
Fastigheten som är belägen vid Rian – Sporthallen och Isladan har andra fördelar. Där
finns redan infrastruktur i form av parkeringar, säker gångpassage från skolområdet
samt att det går att kombinera flertal sporter på samma ställe.
Rian-området skulle kunna blomstra och på sikt ha stor utvecklingspotential mellan
alla sporter då fastigheten är stor och skulle även kunna inrymma en ungdomsgård
med samordning av personal.
Utifrån den rapport som presenteras önskar förvaltningen få besked om fortsatt
arbete med Badhuset.
Ekonomiska konsekvenser
Tillskjuta 300 tkr från Strategiska satsningar budget 2022 för framtagande av
förprojektering.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Pajala kommun ska bygga nytt badhus,
2.

lokaliseringen av nytt badhus på Rian-området,

3.

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förprojektering av nytt badhus utifrån
redovisad rapport, innehållande prisbild, byggnadens funktioner inför en
detaljprojektering och upphandling,

4.

investeringsmedel för förprojektering finns inlagt i budget 2022,

5.

totalkostnad på ca 80 miljoner kronor.

Förslag till beslut under sammanträdet
Hammarström (S), Lantto (-), Kero (KD), Sköld (M), Henriksson (SJVP) och Lahti (V)
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden ställer fråga för varje ärendepunkt 1-5 och finner att kommunfullmäktige
bifaller samtliga punkter 1-5 enligt kommunstyrelsens förslag.
Tilläggsyrkande
Johny Lantto (-) yrkar att målsättningen är att byggnationen påbörjas Q1-Q2 2023.
Ordföranden ställer fråga om kommunfullmäktige antar tilläggsyrkandet och finner
bifall till yrkandet.
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§ 6 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-07.
2021 Badhusrapport.docx
2021 Geoteknisk undersökning.docx
_____
Protokoll skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Sektorchef Teknik och service
VD Pajalabostäder AB
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
§7

2022-02-28
Dnr KS.2021.453 102

Valärende – ordinarie i Valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Stig Töyrä (KD) till ordinarie ledamot tillika
ordförande i Valnämnden samt utser Karl-Johan Thiger (KD) till ny ersättare.
Ärendet
Magnus Gustafsson (KD) har sagt upp sitt uppdrag som ordinarie tillika ordförande i
Valnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Kero (KD) föreslår Stig Töyrä till ordinarie i Valnämnden samt Karl-Johan
Thiger till ny ersättare.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-04
_____
Protokoll skickas till
Stig Töyrä
Karl-Johan Thiger

Justerandes sign
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§8

2022-02-28
Dnr KS.2021.468 102

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

Ärendet
Lars Fjordström (S) har sagt upp sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Bygg- och
miljönämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bordläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-15
_____
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2022-02-28
Dnr KS.2021.6 102

Valärende ledamot till Pajala Värmeverks styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Karl Lauri till ordinarie ledamot i Pajala Värmeverk
AB.
Ärendet
Inga-Lis Brånin (V) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
Ledamot i Pajala Värmeverk AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår Karl Lauri till ordinarie ledamot i Pajala Värmeverk AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-09-08
_____
Protokoll skickas till
Pajala Värmeverk
Karl Lauri
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2022-02-28
Dnr KS.2021.6 102

Valärende – ersättare till Pajala Värmeverks styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Birger Lahti till ny ersättare i Pajala Värmeverk AB.
Ärendet
Sixten Olli (V) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ersättare i Pajala Värmeverk
AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Jonsson (V) föreslår Birger Lahti till ny ersättare i Pajala Värmeverk AB.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-06-21
_____
Protokoll skickas till
Pajala Värmeverk
Birger Lahti
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Dnr KS.2021.457 102

Avsägelse förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Ärendet
Roland Karlsson (S) har sagt upp sina förtroendeuppdrag:
- ordinarie ledamot i fullmäktige
- ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
- ordinarie ledamot tillika ordförande Pajala Värmeverk AB
- ersättare i allmänna utskottet
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-06, 2021-12-10
_____
Protokoll skickas till
Länsstyrelsen
Kommunkansliet
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Dnr KS.2021.457 102

Valärende – ordinarie kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordläggning av ärendet.
Ärendet
Roland Karlsson (S) har sagt upp sina förtroendeuppdrag:
- ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bordläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-06, 2021-12-10
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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2022-02-28
Dnr KS.2021.457 102

Valärende – ordinarie till Pajala Värmeverks styrelse
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordläggning av ärendet.
Ärendet
Roland Karlsson (S) har avsagt sig förtroendeuppdraget som ordinarie ledamot tillika
ordförande i Pajala Värmeverk AB´s styrelse.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bordläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2021-12-10
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet
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2022-02-28
Dnr KS.2022.76 102

Avsägelse förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Ärendet
Leif Gramner (KD) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktige har att godkänna avsägelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse 2022-02-21
_____
Protokoll skickas till
Länsstyrelsen
Kommunkansliet
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2022-02-28
Dnr KS.2022.76 102

Valärende – ordinarie kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Peter Ericsson till ordinarie ledamot tillika vice
ordförande i kommunstyrelsen.
Ärendet
Leif Gramner (KD) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
- ordinarie ledamot tillika vice ordförande i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Håkan Kero (KD) föreslår Peter Ericsson till ordinarie ledamot tillika vice ordförande i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Avsägelse 2022-02-21
_____
Protokoll skickas till
Peter Ericsson
Kommunkansliet
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2022-02-28
Dnr KS.2022.68 102

Valärende - ersättare kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordläggning av ärendet.
Ärendet
Sture Hannu (S) har avsagt sig sina förtroendeuppdrag:
- ersättare i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bordläggning av ärendet.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Kommunkansliet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

21(26)

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§ 17

Dnr KS.2022.80 024

Arvode för röstmottagare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1.

engångsarvodet föreslås höjas 100 % för röstmottagarna från 250 kronor
till 500 kronor,

2.

engångsarvodet för ordföranden för valdistrikten höjs med 100 % från 1500
kronor till 3000 kronor.

3.

engångsarvodet för ersättare för ordföranden för valdistrikten höjs med 100 %
från 1000 kronor till 2000 kronor.

4. arvoden börjar gälla från och med 2022-01-01.
Ärendet
Valnämnden har efter senaste allmänna valet 2018 samt EU valt 2019 sett att
arvoderingen för röstmottagare samt ordföranden och vice ordföranden för
valdistrikten haft förhållandevis låg engångsarvode jämfört med övriga kommuner.
Valnämnden har i beslut 2019-06-10 § 52 föreslagit att höja engångsarvodet enligt
följande.
Valnämndens förslag
Valnämnden föreslår kommunfullmäktige att:
1. engångsarvodet föreslås höjas 100 % för röstmottagarna från 250 kronor
till 500 kronor,
2.

engångsarvodet för ordföranden för valdistrikten höjs med 100 % från 1500
kronor till 3000 kronor.

3. engångsarvodet för ersättare för ordföranden för valdistrikten höjs med 100 %
från 1000 kronor till 2000 kronor.
4. arvoden enligt förslag börjar gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll 2019-06-10 § 52.
_____
Slutligt beslut expedieras till
Kommunkansliet
Valnämnden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§ 18

Dnr KS.2021.443 310

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att man tagit del av redovisning av medborgarinitiativ.
Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
-

Gatubelysning Teurajärvi

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2022-02-28

§ 19

Dnr KS.2022.35 310

Medborgarinitiativ
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att man tagit del av redovisning av medborgarinitiativ.
Ärendet
Redovisning av inkomna medborgarinitiativ.
-

Medborgarförslag mer offentligt

Att få ge medborgarförslag som alla kan läsa offentligt som alla kan kommentera så att
första förslaget kan bli bättre om det behövs.
Så att även tjänstepersoner kan säga något som t ex budget eller laghinder så att
allmänheten får se de gränser som annars senare skulle ha hindrat ett obearbetat
förslag. Vinster som jag ser är fler accepterade förslag, fler som kan fundera som ofta
leder till bättre ideer, utredningsarbetstid som kan sparas, kanske att förslag blir
billigare eller mer allmänt accepterade, mer sämja mellan folk och folkvalda. Jag antar
att det inte är känt för alla att man kan ge medborgarförslag så det kan vara bra att
göra medborgarförslagstjänsten mer känd. Jag har sett Helsingborgs och Göteborgs
medborgarförslagstjänster och de har att man kan kommentera men de har inte
uttalat hur kommentarer kan användas t ex som jag menar.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-28

§ 20
Delgivningar
Kommunfullmäktiges beslut
Inga delgivningar att redovisa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2022-02-28

§ 21
Anmälan av motioner
Inga inkomna motioner att redovisa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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