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Syfte och agenda

Syfte med mötet 

- Informera om vidtagna åtgärder gällande situationen i Östra Malmberget mellan 2018-2022.

- Informera om nuläge

- Inhämta synpunkter från er boende 

Agenda, Östra Malmberget

Tid 18:00-19:30

- Välkommen

- Historik, åtgärder/tidslinje

- Gruppövning inkl fika, synpunkter från boende
- Sammanfattning grupper

- Frågor

- Avslutning  



• Långsiktiga planeringsförutsättningar

• Säkerställer genomförandet av den 

kommunala planeringen

• Utvecklingen kommer tidsmässigt att ligga 

före avvecklingen.

• Bostadsförsörjningen

• Ersättning verksamhetslokaler

• ”Ingen skall bo granne med stängslet” 

• Avtalstiden är tjugo år

Samarbetsavtal
Gällivare kommun - LKAB



• Attraktiv boende och 

vistelsemiljö

• Viktiga samhällsfunktioner

• Utfästelse förvärv av fastigheter

• Marknadsvärde

• genomförandet 2022-

• Utvecklingsplan

Östra Malmberget
Utvecklingsområde enligt avtalet



ETAPP I

ETAPP I

ETAPP II

ETAPP III

ETAPP IV Östra Malmberget

3200 personer

2000 bostäder
250 000 kvm

ETAPPINDELNING
Etapp I: År 2012-2022

Etapp II: År 2014-2024

Etapp III: År 2016-2026

Etapp IV: År 2022-2032

2 särskilda boenden

1 vårdcentral

1 dagcenter

1 förskola 

1 skola

Gymnasieskolan

Komvux-lokaler

Malmens friskola

Sporthall inkl bad

Ishall

Kyrka och 

församlingshem

Handel och 

kontorslokaler

Industrilokaler

73 % av utvecklingsområdet är avvecklat av LKAB

AVTAL 2007





Tidslinje 
2018-01-23

Förhandlingar 

påbörjas om ö:a 

Malmberget

2018-05-15
Förhandlingar avbryts om 

ö:a Malmberget

Parterna har olika 

uppfattning om 

hanteringen av 

frivillighetsområdet

2018-06-05
LKAB inkommer 

med ansökan om 

planbesked ö.a

Malmberget, 
frivillighetsområdet

2018-10-04
KS su beslutar att ej ge 

positivt planbesked

Avviker mot FÖP samt mot 

samarbetsavtal

2018-11-15
High Level möte

Resultatlöst

2018-11-19
LKAB inkommer med 

planbesked etapp 1, 

ö:a Malmberget

2019-02-20
High Level möte

Respektive part funderar 

igenom vägen framåt, se 
bif dok, 

”Minnesanteckningar HL 

möte LKAB Gällivare 

kommun 2019-02-20 slutlig 

version Mats ant”

2019-03-18
Parterna träffas. Riktlinjer 

för de kommande 

förhandlingarna fastställs

2019-03-19
Ks stu meddelar positivt 

planbesked för ö:a MBGT, 

etapp 1 samarbetsavtalet

LKAB har upphandlat 

plankonsult. Planarbetet 

vilar till hösten p g a 

resursbrist hos konsulten. 

OK från LKAB

2019-04-09
Förhandling

LKAB presenterar sina 

randvillkor samt anser att 

Gällivare kommun villkorar 

planläggning av ö:a MBGT 

vilket står i strid med 

gällande lagstiftning och 

grundläggande principer om 

rättssäkerhet, se bif dok

”Skrivelse ang östra 

Malmberget inför 

förhandlingar”

20192018



2019-05-09
Gällivare kommun 

svara på LKAB:s 
skrivelse från 

2019-04-09

2019-05-10
Gällivare kommun

översänder 
rättsutredningen till LKAB

2019-05-17
LKAB svarar på Gve kn:s

skrivelse 2019-05-09

Förhandlingarna avbryts. 

Se bif dok ”Brev re 

detaljplanemonopolet och 

förhandlingar Östra 
Malmberget maj 2019”

2019-06-04
LKAB tillskriver Gve kn

LKAB ser fram emot en 

lösningsorienterad dialog 

mellan parterna, se bif

dok ”Brev till GK ang

Östra Malmberget 4 juni 
2019”

2019-06-11
LKAB skrivelse ang Gällivare 

kn:s rättsutredning

Se bif dok ”Brev ang

expropriation Östra 

Malmberget 11 juni 2019, 

BILAGA - PM MSA 
Expropriation av fastigheter 

östra Malmberget”

2019-06-18
Parterna träffas, 

konstaterar att HL möte 
krävs för att komma 

vidare.

2019-06-25
Brev från VD

Se bif skrivelse ”Brev 

kommunledningen ang

Östra Malmberget

juni 2019”

2019-06-27
HL möte

2019-07-04
HL möte

Ajournering till augusti

2019-04-09
2019-05-06

Två förhandlingstillfällen

Gve presenterar förslag på 

ersättningsnivåer för 

verksamhetslokaler

2019-08-15
HL möte

Gve kn föreslår 

arbetsgrupp



2019-10-02
Träff lst Reform

2019-10-24
Telefonöverläggning lst

2019-10-30
HL möte, lst

2019-11-18
HL möte, lst

Beslut om att återuppta 

förhandlingarna

2019-11-28

2020-01-23
Förhandlingar, muntlig bud 

från LKAB

1. ersättning infra i område 5

2. ersättning skola, 

fsk Malmsta

3. marknadsvärde + 25% 

Malmsta
4. Driftsbidrag 

kommunalteknik,vägar

Malmsta

2020-02-28
Påminnelse om 

återkoppling från LKAB

2020-03-24
Gve kn påminner om LKAB:s 

besked om ny tidpkt för 
förhandling

2020

2020-02-28
LKAB meddelar att de 

saknade återkoppling på 
förhandlingsbudet

2020-02-28
Gve kn meddelar att 

förhandlingsbudet ej är 
acceptabelt p g a 

avsaknad av EAF

2019-09-10
Förhandling

Avtalsutkast till 

”samrådet” 21/10

2020-01-15
Regeringskansliet, 

finansdepartementet tillskriver 
GK ang. LKABs skrivelse.

LKAB skrivelse ang. att de har 

svårigheter med kontakter 

med GK och KK vilka de 
anser inte håller isär sina 

roller. Regeringen lyfter att 

länsstyrelsen kan utgöra stöd 

för bägge parter för dialog och 

driva processen framåt.
KS 2019:669

2019-08-28
Besök 

Näringsdepartementet



2021-08-27
Uppdatering av info och 

brev ut till Boende i ÖM 
från kommunalråden

2021-06-
Skrivelse till Lst från GK 

ang. sit. i Östra 
Malmberget

2021-09-01
Inbjudan till LKAB:S 

styrelse att besöka ÖM

LKABs styrelse svarar att 

de ej kommer och 

besöker ÖM.

KSst 2020:174
Kommunalrådens svar till 

detta med en inspelad 

film till LKABs styrelse.

2021-02-
Brev från 

Kommunalråden till 
boende i ÖM

2020-04-01
Skrivelse från LKAB, 

upprepning av 
förhandlingsbudet from 

2020-01-23

Marknadsvärde + 25% 

from 2020 alt 2021 

2021-01-22
Skrivelse till Lst från GK 

gällande instängsling av 
allmän plats i ÖM

2021

2021-11-11
Dialog med Peter 

Larsson, statens särskilda 
samordnare om 

situationen i östra 

Malmberget

Peter tog dialogen vidare 
med LKAB.

2022-03-01
Landshövdingen besöker 

Gällivare. På 
dagordningen Östra 

Malmberget mm.

2022



Nuläge med förhandlingen

- Pågående dialog mellan kommunens juridiska ombud och LKAB:s chefsjurist

- Målet att hitta en gemensam överenskommelse före sommaren

- Nyckel mot nyckel en förutsättning  



TACK!


