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Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1
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Beslutande

Tommy Nyström (s), ordförande
Birgitta Larsson (s)
Roland Axelsson (s)
Maria Åhlén (s)
Tomas Junkka (s)
Stig Eriksson (v)
Jeanette Wäppling (v)
Lars Alriksson (m)
Margareta Henricsson (ns)
Fredric Olofsson (skp)
Steve Ärlebrand (s) tjg ers
Lennart Johansson, kommunchef
Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare
Liza Yngström, samhällsplanerare, § 1

Övriga deltagande

Utses att justera

Fredric Olofsson

Justeringens plats och tid

Förvaltningsbyggnaden, måndagen den 13 januari 2014, kl. 10.30

Underskrifter

Sekreterare
Ann-Katrin Karlsson
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Ordförande
Tommy Nyström
Justerande
Fredric Olofsson
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-01-13

Datum för anslags uppsättande
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Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden

Underskrift
Ann-Katrin Karlsson
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KS/2013:348 -212
§1
Revidering av Fördjupad översiktsplan FÖP
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna granskningshandling Fördjupad översiktsplan för utställning 14 januari till
14 mars 2014.
Reservation
Lars Alriksson (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget lagt förslag.
Bakgrund
Det huvudsakliga syftet med revideringen av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för bostäder, för att möta efterfrågan i och med avvecklingen av
Malmberget samt en möjlig inflyttning till Gällivare. Syftet är även att ta fram riktlinjer
och strategier för att skapa en hållbar utveckling av tätorten. Planområdet omfattar
Gällivare, Malmberget och Koskullskulle.
I den fördjupade översiktsplanen redovisas strategier och riktlinjer för planering och
byggande i tätorten och en sammanfattning av dess konsekvenser. Värdeskapande
planering är en planeringsmetod som genomsyrar arbetet med den fördjupade översiktsplanen och ligger till grund för de ställningstaganden som redovisas i planen. Värdedeskapande planering bygger på att fastställa strategier, beståndsdelar och styrmedel
genom att utgå från platsens kärnvärden för att nå den övergripande visionen för
samhällsomvandlingen ”En arktisk småstad i världsklass”. Den fördjupade översiktsplanen redovisar även föreslagen mark- och vattenanvändning och rekommendationer
för planering och byggande. En sammanfattning av dess konsekvenser redovisas för
varje område.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2013 § 242 att ärendet återremitteras och
att det ska framgå av alla handlingar att det inte ska byggas bostäder på Vassaraälvs
norra strand förutom ett eventuellt äldreboende samt att gamla OK/Q8 tomten eventuellt
kan bebyggas med bostäder.
Ekonomiska konsekvenser
Antagandet av granskningshandlingen inryms i budget för fördjupade översiktsplan
arbetet.
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Konsekvenser för barn och ungdomar
Antagandet av fördjupade översiktsplanen medför i sig inga påtagliga konsekvenser för
barn och ungdomar. Den fördjupade översiktsplanen innehåller dock planeringsinriktningar som har utgångspunkt i barn och ungdomars behov.
Förslag till beslut
att godkänna granskningshandling Fördjupad översiktsplan för utställning 14 januari till
14 mars 2014.
Beslutsunderlag
1. Fördjupad översiktsplan 2013-12-16.
2. Samrådsredogörelse 2013-12-16.
3. Markanvändningskarta 2013-12-16.
4. Riksintressen 2013-11-21.
Yrkande
Lars Alriksson (m) yrkar
att planförslaget inte kompletteras med utredningsområde för bostäder söder om
befintligt B-område i Östra Malmbereget,
att i övrigt godkänna granskningshandlingen fördjupad översiktsplan för utställning
14 mars 2014.
Tommy Nyström (s) yrkar
att godkänna granskningshandling Fördjupad översiktsplan för utställning 14 januari till
14 mars 2014.
Propositionsordning
Ordförande ställer Lars Alrikssons förslag mot Tommy Nyströms förslag till beslut
under proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har
beslutat i enlighet med Tommy Nyströms förslag.
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KS/2013:618 -005
§2
Bredbandsstrategi i Gällivare kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 676 000 kr till Bredbandsstrategi Gällivare kommun. Medel anvisas från
aktivitet 1410 projektstöd objekt 79132 lokala utvecklingsprojekt,
att projektet samordnas av utvecklingsenheten i samverkan med It-enheten och övriga
berörda förvaltningar i kommunen samt
att styrgrupp för projektet utgörs av Kommunchef, It-chef och utvecklingschef.
Bakgrund
Nationella mål för IT politiken i Sverige
Regeringens It politiska mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliserade möjligheter. För att uppnå detta krävs ökad digital delaktighet så att fler vill och
vågar använda digitala tjänster. Men det handlar också om att få fram fler tjänster som
gör att kvinnor och män upplever att de verkligen har nytta av att använda internet. En
förutsättning för det är att det finns tillgång till bredband i alla delar av landet, ett bredband i världsklass. Senast år 2020 bör 90 % av alla hushåll och fasta verksamhetsställen
ha tillgång till 100 mbit/s.
En attraktiv tillväxtkommun
I Gällivare kommun har under 15 % av hushåll och fasta verksamhetsställen tillgång till
100 mbit/s. Idag har användandet av internet ökat så att det kan betraktas som en viktig
förutsättning för att människor skall kunna tänka sig att flytta till ett samhälle/bostadsområde. Tillgång till bredband är inte idag bara en möjlighet att arbeta hemifrån det
betraktas också som en viktig kunskapskanal för studerande långt ner i åldrarna. Ex. så
har användandet av internet ökat bland åtta åringar från 29 % till 76 % de två senaste
åren. De åldersgrupper som vi ur ett samhällsbyggnadsperspektiv och arbetsgivarna i
Gällivare försöker attrahera är vana med bredband och har i många fall barn i åldrar
som betraktar bredband som en förutsättning för att upprätthålla sitt sociala kontaktnät.
Det är inte bara de tre samhällena som bildar Gällivare kommuns tätort som har behov
av bredbandsstrategi, det är lika viktigt med utbyggnad av bredband på landsbygden,
framförallt ur den aspekten att vi har två stora arbetsplatser på landsbygden (Aitik och
Svappavaara). Det innebär korta pendlingsavstånd från närliggande byar som har en
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ytterligare möjlighet till en bredare arbetsmarknad med orter som Gällivare och Kiruna
inom pendlingsavstånd. Gällivare kommun behöver därför en strategi för att kunna
behålla och utveckla sin konkurrenskraft, för att kunna möta den tillväxt som ligger
framför oss med återföljande behov av arbetskraft.
Bredbandsstrategi
Att förse landsbygd och stad med bredband är inte bara ett fysiskt projekt, det krävs
nedgrävd fysisk fiber, någon som administrerar fibern och någon som lyser upp den
samt aktörer som stoppar in tjänster i nätet ex. tv, telefoni, internet etc. Landstinget
planerar att med distansöverbryggande teknik skapa en ökad trygghet och kvalité i
vården både för äldre och för de som av andra skäl behöver kontinuerlig uppföljning.
Föreslås ett antal utredningar vilket är nödvändigt ur den aspekten att vi inte önskar en
inlåsningseffekt med enspecifik kommunikationsoperatör. Vi strävar efter konkurrens i
näten så att våra medborgare och företag är fri att bestämma utifrån pris, kvalité och
utbud vilken leverantör de skall använda.
Åtgärder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Rekrytera projektledare.
Upprätta projektplan.
Förstudie, förprojektering (för att vinna tid bör dessa två köras parallellt).
Finansiering, Utreda och föreslå administratör av nätet (affärsmodell vid
byggnation, drift och underhåll).
Utreda var i kommunen bör det fortsatta strategiska planeringsansvaret ligga
för utbyggnad av nät.
Bygga fiber (samverkan mellan kommun, entreprenör och fastighetsägare/byar).
Upphandla egen kommunikationsoperatör (KO) eller ingå samverkan länsvis
eller med ett antal kommuner.
Steg 1-5 samt förslag steg 7, Förstudie/Förprojektering/Utredning: Budget
676 000 kr. Efter dessa steg har vi ett skarpt projekt samt förslag på lösning av
kommunikationsoperatör.
Projektet pågår under ett år med början jan 2014, projektet skall om möjligt
eftersträva byggstart hösten 2014.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet berör näringslivsfrämjande medel (bygdemedel och Fond bygdemedel).
Konsekvenser för barn och ungdomar
Ärendet bedöms innebära positiva fördelar för barn och ungdomars utveckling.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja 676 000 kr till Bredbandsstrategi Gällivare kommun. Medel anvisas från
aktivitet 1410 projektstöd objekt 79132 lokala utvecklingsprojekt,
att projektet samordnas av utvecklingsenheten i samverkan med It-enheten och övriga
berörda förvaltningar i kommunen samt
att styrgrupp för projektet utgörs av Kommunchef, It-chef och utvecklingschef.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-09 § 205.
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