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Kommunfullmäktige 

  

      Utdragsbestyrkande  

§ 120  

  

Bredbandsstrategi samt fiberutbyggnad i Gällivare kommun  

  
KS/2016:383   005  

  

Kommunfullmäktige beslutar  

  

att anta ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun” enligt förslag,  

  

att fastställa avgifterna som föreslås i ”Ekonomisk modell för 

fiberutbyggnad i Gällivare kommun”,  

  

att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt 

enligt den nu fastställda ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”.  

  

Ärendebeskrivning  

Det nationella målet är att 90 % av alla hushåll och fasta 

verksamhetsställen har tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Det regionala 

målet är att alla i Norrbotten ska ha tillgång till bredband med hög 

kapacitet, med strävan mot 100 Mbit/s.  

   

För att uppnå de uppsatta målen behöver Gällivare kommun en 

bredbandsstrategi som på ett strukturerat och strategiskt sätt behandlar 

frågor som rör bredband, samt beskriver kommunens nödvändiga 

åtaganden fram till år 2020. Arbetet med att ta fram en 

bredbandsstrategi för Gällivare kommun har genomförts inom ramen för 

bredbandsprojektet. Styrgruppen för projektet består av kommunchefen, 

chefen för kommunledningskontoret, chefen för utvecklingsenheten, samt 

chefen för IT-enheten.   

  

I ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”, se underlag 1, föreslås det 

att Gällivare kommun i egen regi ska bygga ut områdesnät med optisk 

fiber på de orter och områden som idag ligger intill det befintliga 

kommunala bredbandsnätet.   

  

Ekonomiska konsekvenser  

En ekonomisk modell för fiberutbyggnaden i kommunen har tagits fram, 

se underlag 2, och en SWOT-analys av den ekonomiska modellen har 

genomförts, se underlag 3.  

  

Målet för det kommunala bredbandsnätet är att inga skattemedel ska 

behöva skjutas till för att hantera de kostnader som uppstår. 
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Konsekvenser för barn och ungdomar  

Bredbandsutbyggnaden kommer generellt att ge mycket positiva effekter 

för barn och ungdomar.  

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

  

att anta ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun” enligt förslag,  

  

att fastställa avgifterna som föreslås i ”Ekonomisk modell för 

fiberutbyggnad i Gällivare kommun”,  

  

att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt 

enligt den nu fastställda ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”.  

  

Underlag  

1. Bredbandsstrategi för Gällivare kommun.  

2. Ekonomisk modell för fiberutbyggnad i Gällivare kommun.  

3. SWOT-analys av den ekonomiska modellen.  

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-04-25 § 79.  

5. Kommunstyrelsen 2016-05-09 § 146.  

  

Yrkande    

Bernt Nordgren (NS) yrkar med instämmande av Joakim Nordstrand  

(MP), Ulf Normark (S), Fredric Olofsson (MaV), Lars Alriksson (M), Eric  

Palmqvist (SD), Bror Wennström (MaV) och David Väyrynen (V)  

  

att anta ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun” enligt förslag,  

  

att fastställa avgifterna som föreslås i ”Ekonomisk modell för 

fiberutbyggnad i Gällivare kommun”,  

  

att kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp utbyggnadsprojekt 

enligt den nu fastställda ”Bredbandsstrategi för Gällivare kommun”.  

  

Propositionsordning  

Ordförande ställer Bernt Nordgren m.fl. förslag till beslut under 

proposition. Efter gjorda propositioner finner ordförande att 

kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med Bernt Nordgren m.fl. 

förslag. 


