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Sammanfattning
Riksdagen har tagit beslut att ta fram ett sammanhållet program för gruv- och mineralindustri. Det
innebar att riksdagen sa ja till en motion från Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S) från Norrbotten,
efter ett framgångsrikt arbete i riksdagens näringsutskott av Karin Åsberg , riksdagsledamot (S) från
Norrbotten och socialdemokraternas talesperson i gruv- och mineralfrågor. Socialdemokraterna i
Norrbotten tycker att det nödvändigt att stödja tillväxten med ett brett samhällsengagemang så att
det leder till ett gott samhällsbygge.

Pajala har ett tydligt behov av det breda samhällsengagemanget och ansvaret som vi
socialdemokrater vill åstadkomma med programmet. Därfö r begär Norrbottens socialdemokratiska
riksdagsledamöter fem debatter med regeringen  om detta inom områdena:

• långsiktig och hållbar utveckling
• nödvändiga infrastruktursatsningar
• bostadsförsörjning
• utbildning
• jämställdhet
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Norrbotten är ett hett tillväxtområde i
Sverige.
Norrbotten glöder av tillväxt och av investeringar. Bedömningar finns på att det ska investeras mer
än 200 miljarder fram till 2020. Det kan komma att bli ännu mer. Norrbotten är ett av, kanske det
hetaste tillväxtområdet i Sverige. Det som vi ser framför oss är en industrielltillväxt som saknar
motstycke i det moderna Norrbotten. Vi har stora möjligheter om vi nu gör rätt. Vi
Socialdemokrater är mycket glada för  detta och ser i detta en unik möjlighet för en långsiktig
positivt befolkningsutvecklingen i länet. En central del i detta är gruvnäringen.

Gruvindustrin är en strategisk viktig näring för Sverige som idag expanderar kraftfullt. Den globala
efterfrågan på svenska mineraler och metaller från tillväxtländer innebär att den svenska
gruvnäringen är på väg att återta en betydelsefull roll för hela den svenska ekonomin. En
modernisering av det svenska samhället där vi möter de miljö- och klimatutmaningar vi står inför är
också beroende av svensk gruvnäring och industri.

Genom nya gruvetableringar skapas framtidstro i regioner som tidigare drabbats av hög arbetslöshet
och utflyttning. Samtidigt har gruvbrytning stor påverkan på miljö och omgivning. Detta ställer
stora krav på att gruvnäringen tar tillvara och värnar gemensamma miljöutrymmen, ligger i
framkant när det gäller att använda miljövänlig teknik, samt tar ansvar för det lokala och regionala
samhället.

Sammanhållet strategiskt program för gruv-
och mineralnäringen
Riksdagen beslutade för några veckor sedan, att ge regeringen i uppdrag, att ta fram ett program för
en sammanhållen gruv- och mineralindustri. Det innebar att riksdagen sa ja till en motion från Sven-
Erik Bucht, riksdagsledamot (S) från Norrbotten.

Riksdagen beställde därmed ett mer ambitiöst arbete än vad regeringen själv ville göra. Enligt
riksdagsbeslutet ska programmet bland annat lyfta frågeställningar som rör infrastruktur,
handläggningstiderna för tillståndsprocesser, kommunernas roll och betydelsen av välutbildad
arbetskraft. Programmet ska också utarbetas i samverkan med näringen och den akademiska
världen.

- Sverige behöver ett sammanhållet framåtsyftande och offensivt program för en aktiv politik för
gruvnäringen. Det har nu riksdagen beställt av regeringen. Något som är mycket viktigt och
betydelsefullt för oss i Norrbotten, säger Karin Åström, Riksdagsledmot (S) och
Socialdemokraternas talesperson i mineralfrågor.



Pajala
För några år sedan ansågs Pajala vara en av de kommuner i landet som hade de sämsta
framtidsprognoserna av alla. Det fanns i åldersgruppen 20 – 24 år dubbelt så många män som
kvinnor. På 50-talet hade Pajala över 15000 invånare, men när småjordbruken i byar som Juhonpieti
och Erkheikki och Kangos slutade att bära sig drev det hela årskullar att dra från kommunen.

Idag ökar befolkningen för första gången sedan 50-talet. Orsaken är att Northland Resources öppnar
sin järnmalmsgruva i Kaunisvaara Pajala nästa år. Redan nu så innebär etableringen mycket positivt
för Pajala. Pajala är en kommun där det efter mer än ett halvt århundrades tillbakagång nu går att
säga att det vänt och finns framtidstro och framtidshopp.

Samtidigt så finns det många utmaningar för att få denna vändning att innebära en långsiktig positiv
utveckling för Pajala. Nya bostäder, behovet av infrastruktursatsningar och uppbyggnaden av
offentlig service är nödvändigheter som måste lösas. Uppgifter som är mycket stora för en liten
kommun som Pajala med en investeringsbudget på 17 miljoner kronor. Det är viktigt att ta ett
ansvar för detta om den möjliga tillväxt som finns ska tas tillvara på ett bra sätt och betyda en
uthållig samhällsutveckling.

Därför är riksdagens beslut, att ge regeringen i uppdrag, att ta fram ett ambitiöst och sammanhållet
program för gruv- och mineralindustrin viktigt för Norrbotten i allmänhet och Pajala i synnerhet.
Pajala är ett exempel där det är viktigt att staten också tar sitt ansvar.
- Det är fantastiskt glädjande utveckling som Pajala fått via de nya gruvorna i kommunen. Framtids
tron spirar samtidigt som kommunen står inför enorma utmaningar. Det handlar om stora
investeringar i samhällsservice. Men en hårt prövad kommunalekonomi har sina begränsningar. ,
säger Sven-Erik Bucht riksdagsledamot (S).

- Om det är någon så är det Pajala som verkligen behöver ett statligt engagemang för att klara
utmaningen. Det nya förslaget till skatteutjämnings skulle vara en bra draghjälp och tillföra Pajala
kommun 7,7 miljoner årligen, säger Sven-Erik Bucht riksdagsledamot (S).

- Det är mycket märkligt att alliansregeringen trots total politisk enighet kring förslaget förhalar
beslut och inte ställer upp för Pajala. Det som händer i Pajala är långt utöver det vanliga de kräver
nationell handlings kraft, säger Sven-Erik Bucht riksdagsledamot (S).

Det kräver politiska initiativ
Vår socialdemokratiska uppfattning är att ska vi ta tillvara på de möjligheter som finns så behövs det
helt enkelt en aktiv politisk medverkan. Detta för att vi inte ska riskera de möjligheter som finns att
rinna mellan fingrarna.



Den oro som vi har känner utifrån avsaknaden av politiska initiativ från regeringen för gruvnäringen
har minskat något efter riksdagens beslut att ta fram ett program för detta. Det förutsätter dock att
regeringen skyndsamt omsätter beslutet till handling, trots att förslaget grundar sig på en
socialdemokratisk motion.

Enligt riksdagens beställning ska programmet behandla frågeställningar som t e x rör infrastruktur,
handläggningstider för tillståndsprocesser och betydelsen av välutbildad arbetskraft men även
förhållande t till nationella miljömål och andra riksintressen.

Kommunernas roll och förutsättningar är särskilt viktiga att tas upp. Hållbara samhällen kan inte
byggas utan kommuner som möter den ökade efterfrågan på bostäder, skolor, barnomsorg och
annan offentlig service som följer av att näringen expandera. Jämställdhetsfrågan är självklart en
strategisk tillväxtfråga för att långsiktigt hållbarhet. Detta är särskilt betydelsefullt för att gruv- och
mineralindustrin ska kunna säkerställa tillgången till personal i allmänhet och sådan med särskild
kompetens i synnerhet.

Vi är övertygade om att bästa sättet att ta tillvara de tillväxtmöjligheter vi nu har är att ledstjärnan är
att det ska leda till goda samhällen för oss människor. Då kan programmet leda till en positivt
befolkningsutveckling och framtidstro inte bara i Pajala och Norrbotten  utan i hela vårt närområde
och hela Sverige.

Fem viktiga områden som vi
socialdemokrater därför lyfter redan nu
Vi socialdemokrater i Norrbotten vill därför redan nu lyfta fem viktiga områden som är viktiga för
Pajala och Norrbotten. Områden som vi förutsätter att regeringen tar initiativ i för att tillväxten i
gruvnäringen också ska innebära ett gott samhällsbygge. Vi lovar dessutom att återkomma om
svaren inte är nöjaktiga och på andra områden som är betydelsefulla för samhällsbygget i
Norrbotten.

1. Gruvnäringens positiva utveckling måste redan från början
kopplas till en långsiktig och hållbar utveckling.
- Därför vill jag debattera med näringsministern om initiativ för att de positiva investeringarna i
gruvnäringen i Pajala också leder till en långsiktig hållbar utveckling för hela kommunen. Initiativ
enligt intentionerna i det program som riksdagen beslutat ska tas fram för gruv- och
mineralindustrin, säger Karin Åström, Riksdagsledmot (S) och Socialdemokraternas talesperson i
mineralfrågor.



2. Nödvändigheten av investeringar i infrastruktur
- Den stora gruvetableringen i Pajala medför att behovet av transporter ökar.
Det gäller naturligtvis först och främst möjligheterna att frakta den brutna
malmen från Kaunisvaara till Svappavaara. Men denna expansion medför
också att trycket på andra vägar kommer att öka på ett betydande sätt. Vägar
som idag inte har kapacitet att klara denna ökning, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

- De vägar jag främst tänker på är väg 99 utefter Torneälven och väg 392 från Överkalix till Pajala.
Vägar som är viktiga för bland annat varuförsörjningen till Pajala. Den expansion som nu ligger
framför Pajala kommer dessutom att generera behov av snabba persontransporter. Här är flyget en
mycket viktig faktor, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S)

- Under en rad år har dessutom Pajala haft stora problem när det gäller telefon- och Internettrafiken.
När nu expansionen kommer kan dessa problem innebära stora svårigheter för de förtag som avser
att etablera sig i Pajala, säger Leif Pettersson, riksdagsledamot (S).

3. Bostadsförsörjningen
- Utifrån den ökning av antalet arbetstillfällen har kommunen räknat med ett
behov av byggande på ca 1000 nya bostäder, men får problem med intressenter på byggsidan då
riskerna anses höga på grund av höga byggkostnader och långa avkastningstider. Och de egna
möjligheterna till byggandet är små med den ekonomi som kommunen har, säger Hannah
Bergstedt, riksdagsledamot (S)

- Vad har regeringen och bostadsministern för politik för att se till att Pajala får
möjlighet till ett attraktivt och uthålligt bostadsbyggande som gör det möjligt
att ta tillvara på tillväxten? Frågar Hannah Bergstedt, riksdagsledamot (S)

4. Utbildning
- Framtidsutsikterna för nya jobb är stora i Pajala och Norrbotten. Samtidigt finns det ca 1300
norrbottningar inom fas 3, nästa lika många människor som LKAB behöver nyanställa de närmaste
åren. Kraven på omställning och därmed utökat kompetensbehov är nu stora i Norrbotten. I Pajala
kommer arbetskraftsbehovet att öka dramatiskt de närmaste åren, det innebär att behoven av olika
former av utbildningsinsatser är nästintill akuta, säger Maria Stenberg, riksdagsledamot (S)

- Vilka åtgärder ämnar arbetsmarknadsministern vidta för att tillgodose både
industrins och medborgarnas utbildningsbehov, för att de ska vara redo för de
arbeten som nu växer fram i Norrbotten och Pajala? frågar Maria Stenberg, riksdagsledamot (S).



5. Jämställdhet
- Vi vet att ska samhällena vara långsiktigt hållbara behövs det en balans av män
och kvinnor i dessa samhällen. Den insikt- och kunskap som vi har att bostadsorten oftast är den ort
där kvinnan bor med barnen är viktigt om vi ska ta tillvara tillväxten i ett långsiktigt uthålligt
samhällsbygge, säger Tomas Nilsson, riksdagsledamot (S).

- Ska utvecklingen av gruvnäringen också leda till en positiv utveckling av våra samhällen så måste
kvinnor också bosätta sig och arbeta där – i Pajala och övriga gruvsamhällen, säger Tomas Nilsson,
riksdagsledamot (S).

- Därför är jämställdheten ett strategiskt viktigt område för att klara rekryteringen till gruvnäringen i
allmänhet och den nya gruvan i Pajala i synnerhet. Om det
också ska leda till ett långsiktigt uthålligt samhällsbygge som tar vara på
samhällsmöjligheterna, säger Tomas Nilsson, riksdagsledamot (S).
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