PAJALA KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(21)

Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25

Plats och tid

Pajala Folkets Hus, 2019-02-25, kl. 10.00 – 12.00

Beslutande
Ledamöter

Birgitta Rantatalo (S),ordf
Ulrica Hammarström (S), § 1, §§ 3-17
Leif Smedkvist (S)
Roland Karlsson (S)
Hans Sundkvist (S)
Erling Fredriksson (S)
Marina Smedkvist (S)
Irene Lundholm (KD), § 1, §§ 3-17
Leif Gramner (KD), § 1, §§ 3-17
Peter Ericsson (KD)
Ann-Sofie Henriksson (SjV)
Anna Kumpula Kostet (V)
Linda Jonsson (V)
Maria Alldén (V)
Hans-Erik Fors (V)

Övriga deltagande

Per Skalk, kommunchef
Linnea Huhta, kanslichef

Utses att justera

Linda Jonsson och Ann-Sofie Henriksson

Justeringens
plats och tid

Kommunförvaltningen 2019-03-01

Underskrifter

Veronica Andersson (FrS)
Anna Taavola (FrS)
Johny Lantto (FrS)
Anita Sköld (M)
Björn Sohlberg (M)
Beatrice Svarvare (S), § 2
Håkan Kero (KD), § 2

Sekreterare

..............................................................................................
Sixten Olli

Ordförande
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Birgitta Rantatalo

Justerare

...................................................................
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1 – 17

................................................................
Ann-Sofie Henriksson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

Ärenden

1. Mötets öppnande
- Godkännande av kungörelse
- Upprop
- Val av 2 justerare, tid och dag
- Godkännande av dagordning
2. Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
3. LKF - information
4. Tillämpningsregler och taxa inom förskola och fritidshem
5. Revidering Sammanträdesplan 2019
6. Avsägelse av förtroendeuppdrag
7. Valärende kommunstyrelsen
8. Valärende gode man
9. Valärende revisor
10. Valärende ordförande Revisionen 2019-2022
11. Valärende lekmannarevisor Pajala Bostäder AB
12. Valärende lekmannarevisor Pajala värmeverk AB
13. Valärende lekmannarevisor Lapplands Kommunalförbund
14. Nomineringar av nämndemän - förtydligande
15. Delgivning
16. Anmälan av motioner
17. Interpellationer och frågor
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PAJALA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25

§1
Mötets öppnande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner att kungörelse skett i laga ordning.
Utser Linda Jonsson (V) och Ann-Sofie Henriksson (SjV) till justerare.
Justering sker 2019-03-01 kl. 10.00.
Dagordningen godkänns.
Ärende
-

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§2

Dnr KS 2018.56 024

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till revidering av
bestämmelser om ersättning samt arvoden för förtroendevalda.
Kommunfullmäktige antar också tilläggsyrkande om förtydligande från Lantto
(FrS).
Bestämmelser och arvoden beslutas gälla retroaktivt från 2019-01-01.
Reservationer
Linda Jonsson (V), Maria Alldén (V), Hans-Erik Fors (V), Anna Kumpula Kostet
(V), Veronica Andersson (FrS), Anna Taavola (FrS), Johny Lantto (FrS), Björn
Sohlberg (M) samt Anita Sköld (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Linda Jonssons förslag.
Ärendet
Föreligger revidering av bestämmelser för ersättning till förtroendevalda med
anledning av den politiska omorganisationen.
Redaktionella ändringar i bestämmelserna är gjorda avseende utskott och det
faktum att insynsplatser inte längre är aktuella, införande av ny nämnd samt
namnändringar för de olika utskotten där så är aktuellt.
Årsarvoden är justerade utifrån fördelning av ordförandeskap i
kommunstyrelsen, justering för ordförande i Stöd och omsorgsutskottet samt
införande av Individnämnd.
Jäv
Ulrica Hammarström (S), Leif Gramner (KD) och Irene Lundholm (KD)
anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i beslutet.
Beatrice Svarvare (S) ersätter Ulrica Hammarström, Håkan Kero (KD) ersätter
Leif Gramner, ingen ersättare för Irene Lundholm.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta revidering av
bestämmelser till förtroendevalda.
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 2 forts.
Förslag till beslut under sammanträdet
Peter Ericsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Linda Jonsson (V) yrkar att
- arvodena för stöd- och omsorgsutskottets ordförande och Barn- och
utbildningsutskottets ordförande justeras till samma nivå som för Bygg- och
miljönämndens ordförande, 30 %.
- att ersättare fortsättningsvis har närvarorätt med ersättning vid obegränsat
antal sammanträden.
Tilläggsyrkande
Johny Lantto (FrS) yrkar på
- förtydligande beträffande när sammanträdesarvode kan utgå med åsyftande §
6 första stycket samt bilaga kommunstyrelsens ordförande.
- förtydligande avseende ”halvt arvode” i § 6 tredje stycket.
- tillägg i bilaga om man avser % av månadsbelopp eller årsbelopp.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Linda Jonssons förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Linda Jonssons yrkande
Omröstningsresultat
Omröstning utfaller med 10 röster för bifall till kommunstyrelsens förslag mot 9
röster för bifall till Linda Jonssons förslag.
Beslutsgång om tilläggsyrkande
Ordförande ställer fråga om fullmäktige antar tilläggsyrkande från Lantto (FrS)
och finner att fullmäktige antar tilläggsyrkandet
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av bestämmelser och arvoden
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-01-21 § 21
____
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
§3
Lapplands Kommunalförbund - information
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar lägga informationen med godkännande till
handlingarna.

Ärendet
Kommunchef Per Skalk informerar om Lapplands Kommunalförbund då
Lennart Andersson fått förhinder att deltaga.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§4

Dnr KS.2019.11 710

Tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av tillämpningsregler och taxa för
förskola och fritidshem i Pajala kommun att gälla från 2019-07-01.
Ärendet
Förvaltningen har utarbetat förslag till revidering av tillämpningsregler och taxa
för förskola och fritidshem i Pajala kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Ulrica Hammarström är föredragande i ärendet
och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av
tillämpningsregler och taxa för förskola och fritidshem.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-01-21 § 3
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§5
Revidering av sammanträdesplan 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta revidering av sammanträdesplan 2019 enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ärendet
Då årsredovisningen 2018 ska vara inlämnad senast 15 april föreligger behov att
tidigarelägga kommunfullmäktiges sammanträde i april.
Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april tidigareläggs till den 15 april.
Kommunfullmäktige har att fastställa sammanträdesplan för år 2019.
Måndag 25 februari
Måndag 15 april
Måndag 10 juni
Måndag 16 september
Måndag 28 oktober
Måndag 16 december

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta revidering av
sammanträdesplan 2019.
Beslutsunderlag
Revidering av sammanträdesplan 2019
_____
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§6
Avsägelse av förtroendeuppdrag
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Ärendet
Anita Weinz (SjV) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Anita Weinz
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§7
Valärende
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar utse Ann-Sofie Henriksson (SjV) till ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen.
Ärendet
Anita Weinz (SjV) har avsagt sig förtroendeuppdrag i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ann-Sofie Henriksson (SjV) föreslås till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Ann-Sofie Henriksson
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§8
Val av god man
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till kommande sammanträde.
Ärendet
Torbjörn Mukka (S) har avsagt sig uppdraget som god man för
tätortsförhållanden.
Kommunfullmäktige har att utse god man.
Förslag till beslut under sammanträdet
Ulrica Hammarström (S) föreslår bordläggning.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Torbjörn Mukka
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-02-25
§9
Valärende - revisor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar utse Roland Fredriksson till revisor.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att utse Revisor då valbarhetshinder finns enligt
kommunallagen 4 kap § 4 av Birgitta E. Sohlberg (M) som utsågs av
kommunfullmäktige 2018-12-17 § 72 .
Förslag till beslut under sammanträdet
Anita Sköld (M) föreslår Roland Fredriksson till revisor.
Beslutsunderlag
Avsägelse
_____
Protokoll skickas till
Roland Fredriksson
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 10
Val av ordförande och vice ordförande för revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Lena Jatko till ordförande och Ulf Kero till
vice ordförande för revisionen 2019-2022.
Ärendet
Kommunfullmäktige har att utse ordförande samt vice ordförande för revisionen
2019-2022.
Förslag till beslut
Revisorerna föreslår fullmäktige att utse Lena Jatko till ordförande och Ulf Kero
till vice ordförande.
_____
Protokoll skickas till
Lena Jatko
Ulf Kero

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 11
Lekmannarevisor för Pajalabostäder AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Lena Jatko till ordinarie lekmannarevisor och
Ulf Kero till ersättare för Pajalabostäder AB perioden 2019-2022.

Ärendet
Att utse en ordinarie lekmannarevisor samt ersättare för Pajalabostäder AB för
perioden 2019-2022.
Förslag till beslut
Revisorerna föreslår fullmäktige att utse Lena Jatko till ordinarie och Ulf Kero
som ersättare.
_____
Protokoll skickas till
Lena Jatko
Ulf Kero
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 12
Lekmannarevisor för Pajala Värmeverk AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Barbro Nygård till ordinarie lekmannarevisor
och Lena Jatko till ersättare för Pajala Värmeverk AB perioden 2019-2022.

Ärendet
Att utse en ordinarie lekmannarevisor samt ersättare för Pajala Värmeverk AB
för perioden 2019-2022.
Förslag till beslut
Revisorerna föreslår fullmäktige att utse Barbro Nygård till ordinarie och Lena
Jatko som ersättare.
_____
Protokoll skickas till
Barbro Nygård
Lena Jatko

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25

§ 13
Revisor i Lapplands Kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar utse Ulf Kero till lekmannarevisor i Lapplands
Kommunalförbund.
Ärendet
Val av en (1) lekmannarevisor skall utses i Lapplands Kommunalförbund.
Förslag till beslut
Revisorerna föreslår fullmäktige att utse Ulf Kero till lekmannarevisor i
Lapplands Kommunalförbund.
_____
Protokoll skickas till
Ulf Kero

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 14
Nomineringar av nämndemän – förtydligande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige förtydligar att nämndemän enligt kommunfullmäktige
2018-12-17 § 77 avser nomineringar, som sedan utses av Haparanda Tingsrätt
och påbörjar sin tjänstgöring 1 januari 2020.
Kommunfullmäktige beslutar nominera Rudolf Lundholm (M) till nämndeman
till Haparanda Tingsrätt i stället för Anita Sköld.

Ärendet
Kommunfullmäktige 2018-12-17 utsåg nämndemän till Haparanda Tingsrätt.
Ett förtydligande tillägg till beslutet är att det är nomineringar och att dessa
börjar sin tjänstgöring 1 januari 2020.
Förslag till beslut under sammanträdet
Moderaterna nominerar Rudolf Lundholm (M) till nämndeman till Haparanda
Tingsrätt i stället för Anita Sköld.
_____
Protokoll skickas till
Rudolf Lundholm
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Kommunfullmäktige

2019-02-25

§ 15
Delgivning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna delgivning av LKF-protokoll som
därmed läggs till handlingarna.

Ärendet
- Protokoll LKF-direktion 181220
_____

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 16
Anmälan av motioner
Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar remittera motionerna till kommunstyrelsen för
beredning.

Ärendet

Kommunfullmäktige tar del av två inlämnade motioner.
Moderaterna skriver i motion att byarna Mukkakangas, Autio, Erkheikki och
Juhonpieti under många år haft stora problem med vatten och avlopp. Många
fastigheter i dessa byar har vattenbrunnar som sinar varje år och ej godkänd
avloppsrening.
I motionen ber de kommunen
att skyndsamt undersöka vilka möjligheter som finns
att ansluta rubricerade områden till kommunens VA-nät
att återkomma med olika alternativa lösningar på åtgärd
att presentera och precisera när i tiden åtgärder kan vidtas
att kontakta berörda fastighetsägare för att inhämta önskemål och synpunkter
Vänsterpartiet skriver i motion att kommunen under längre tid dragits med
försämrad möjlighet att behålla och rekrytera personal inom flera delar av
verksamheten. Såväl skola som vård/omsorg och myndighetsgruppen har stor
omsättning på personal och en tyngre psykosocial arbetsmiljö.
Vänsterpartiet yrkar:
- Att 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på försök inom
Myndighetsgruppen
- Att försöket genomförs under minst två år
- Att Stöd- och omsorgssektorn och Barn- och utbildningssektorn uppdras att ta
fram förslag på verksamhet inom äldreomsorgen och skola/förskola/fritidshem,
där försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön kan genomföras
- Att försöket/en följs upp och utvärderas vetenskapligt
_____
Protokoll skickas till
Allmänna utskottet
Stöd- och omsorgsutskottet
Barn- och utbildningsutskottet
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25
§ 17
Interpellationer och frågor
Johny Lantto (FrS) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrica
Hammarström:
Vilka konkreta åtgärder avser den politiska majoriteten genomföra i syfte att på
kort och längre sikt kunna fullgöra det kommunala uppdraget på ett kvalitativt
fullgott sätt och samtidigt leva upp till kommunens finansiella mål?
Om svar ej kan ges avser kommunledningen presentera sådana och när kan
kommunfullmäktige i så fall förvänta sig att få ta ställning till dessa?
Ulrica Hammarström svarar att prioriterat är att alla nämnder och sektorer
klarar sin budgetram. Håller på att titta på äldreboendestrukturen,
lokalanvändning överlag i kommunen, besparingar i skolan, i dagsläget är det
inte aktuellt med förändringar i strukturen, ser över all verksamhet som inte är
lagstadgad plus en del andra åtgärder.
Johny Lantto (FrS) ställer fråga till kommunstyrelsens ordförande Ulrica
Hammarström:
Kommer den nuvarande kommunledningen/ Ks-ordförande att använda sig av
SKLs analysrapport från 2016 i verksamhetsplanering och budgetarbetet och, i
så fall, på vilket sätt?
Vad anser nuvarande kommunledningen/ Ks-ordförande ligga bakom de
avvikande kostnaderna mot jämförbara kommuner?
Ulrica Hammarström svarar att alla analyser av rapporter kommer att beaktas i
budgetarbetet, så även SKLs analysrapport.
De kommuner Pajala jämförs med är inte lika till strukturen. Inom grundskolan
jämförs man med Nordmaling, 5 skolor varav 3 i centralorten. De två andra
skolorna ligger på 8 resp. 27 km avstånd från centralorten.
Äldreomsorgen jämförs med Ragunda, som har 3 särskilda boenden medan
Pajala har 6. Kostnader inom äldreboenden, och jämförbara kommuner så ligger
vi ca 1000 kr över per år och invånare. Siffrorna från 2016 kan ha ändrats.
I kostnaden ingår äldreboenden, hemtjänst, korttidsboende och särskilt boende.
Procentuellt ligger Pajala i paritet med länet vad gäller kostnad per brukare, i
många fall faktiskt under, särskilt vad gäller särskilt boende per brukare.
Kostnad för IFO ligger vi under, kostnader för personer med
funktionsnedsättning ligger Pajala 2000 kr över rikssnittet. Den stora kostnaden
ligger inom LSS och SFB och där följer kommunen det regelverk som finns.
Linda Jonsson (V) ställer fråga avseende ansökan från Ströms Slott, ett företag
som erbjuder dagbarnvårdare i privat vinstdrivande regi:
Har man idag ändrat uppfattning om den negativa påverkan på kvalité och
ekonomi som vinstdrivande verksamhet utan pedagogisk läroplan har?
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Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige

2019-02-25

§ 17 forts.
Ulrica Hammarström svarar nej, man har inte ändrat uppfattning.
Förra gången avslog Pajala kommun ansökan från Ströms Slott.
Förvaltningsrätten gav Ströms Slott rätt. Kommunen avser inte gå emot lagen en
gång till. Enligt Skollagen 25 kap 7 § ska finnas personal med sådan utbildning
eller erfarenhet att barnets behov av omsorg eller god pedagogisk verksamhet
tillgodoses. Kommunen ska i stället för förskola eller fritidshem kunna erbjuda
annan pedagogisk verksamhet om barnets vårdnadshavare så önskar.
Björn Sohlberg (M) ställer fråga till Ulrica Hammarström:
Vilka åtgärder som planeras med anledning av den eventuella flytten till annan
kommun av Inissions verksamhet i Pajala?
Ulrica Hammarström svarar att kommunledningen har vidtagit åtgärder, täta
kontakter och uppföljningar med Inissions ledning, men kan inte gå in på
detaljer av andra åtgärder i nuläget då dessa berör andra intressenter.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

