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Plats och tid Gällivare Folketshus, Granen 
 Onsdag den 23 april 2014, kl. 15.45–16.00  
 
Beslutande Tommy Nyström (s), ordförande 
 Birgitta Larsson (s), vice ordförande 
 Roland Axelsson (s) 
 Jeanette Wäppling (v) 
 Stig Eriksson (v) 
 Lars Alriksson (m) 
 Fredric Olofsson (skp) 
 Margareta Henricsson (ns) 
 Steve Ärlebrand (s), tjg.ers. 
 Gun Isaxon (skp), tjg.ers. 
   
Övriga deltagande Ulf Hedman, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Maria Petersson, nämndsekreterare 
 
Utses att justera Lars Alriksson 
 

Justeringens plats och tid Förvaltningsbyggnaden måndag den 28 april 2014, kl. 08.00 
 
Underskrifter Sekreterare § 81 
  Maria Petersson  
 
 Ordförande 
  Tommy Nyström  
 
 Justerande  
  Lars Alriksson   
 
 

 BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag § 81 

 

Organ Kommunstyrelsen  
 

Sammanträdesdatum 2014-04-23  
 

Datum för anslags uppsättande 2014-04-28 Datum för anslags nedtagande 2014-05-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Förvaltningsbyggnaden 
 
Underskrift  
 Maria Petersson    
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 KS/2013:348 -212  
 
 § 81 
Revidering av fördjupad översiktsplan  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032, 

att godkänna utlåtandet över fördjupad översiktsplan, 

att godkänna den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i 
planen. 
 
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. 
Värdeskapande 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.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Antagandet av den fördjupade översiktsplanen 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 planerings-
inriktningar som har utgångspunkt i barn och ungdomars behov. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032, 

att godkänna utlåtandet över fördjupad översiktsplan, 

att godkänna den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i 
planen. 
 
Beslutsunderlag 
1. Antagandehandling fördjupad översiktsplan innehållande planbeskrivning och    
    markansvändningskarta. 
2. Utlåtande och särskild sammanställning av miljökonsekvenserna. 
3. Riksintressen. 
4. Kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskotts protokoll 2014-04-23 § 35. 
 
Yrkande 
Birgitta Larsson (s) yrkar  
att anta fördjupad översiktsplan 2014-2032, 

att godkänna utlåtandet över fördjupad översiktsplan, 

att godkänna den särskilda sammanställningen av hur miljökonsekvenserna beaktats i 
planen. 
 
Lars Alriksson (m) yrkar  
 
att anta fördjupa översiktsplanen 2014-2032 förutom nytt boendeområde i östra  
Malmberget som ska utgå, 
 
att i övrigt yrka enligt förslag till beslut. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Birgitta Larssons förslag mot Lars Alrikssons förslag till beslut under 
proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att kommunstyrelsen har  
beslutat föreslå kommunfullmäktige i enlighet med Birgitta Larssons förslag.  
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