
Kommun & samhälle näringsliv nya gällivare turism & evenemang

massor med lediga jobb 
Den pågående samhällsomvandlingen gör att  
Gällivare kommun har ett stort behov att nyrekrytera 
fler människor inom en rad olika yrkesområden. 
En helt ny organisation ska byggas upp och till 
den behövs bland annat; projektledare, process-
ledare, controllers, utredare, kommunikatörer och 
administratörer. 

Även service- och teknikförvaltningen behöver  
förstärka sitt team och söker fler skickliga med-
arbetare som vill vara med i arbetet att skapa all  
ny infrastruktur som ”nya” Gällivare behöver för  
ökad attraktionskraft och långsiktig hållbarhet.  
Bland tjänsterna som ska besättas kan nämnas; 
räddningschef, insatsledare, chef till teknik- 
avdelningen, chef till service- och fritidsavdelningen,  
produktionsledare, avtalssamordnare, GIS/IT- 
ingenjör, fastighetssamordnare, m fl.

– Kommunen har även ett växande behov av ny 
personal inom vård och omsorg och under 2012  
behöver vi många nya medarbetare, säger personal-
chef Jan Pohjanen och hälsar alla arbetssökande 
välkommen med sin ansökan. Läs mer på  
www.gellivare.se eller ring Gällivare kommuns 
personalenhet på 0970-180 00 vxl.  
Välkommen till Gällivare.

Bäst i norrbotten. Bäst i sverige 
Kreditupplysningsföretaget Syna har under 2011 
kartlagt samtliga svenska aktiebolags bokslut och 
placerar Gällivare på första plats i Norrbottens län. 
Företagen i Gällivare går med andra ord mycket 
bra och allra bäst går det för service-, bygg- och 
tillverkningsindustrin. 

Men inte nog med det. Tidigare under året fick 
Gällivare ta emot ytterligare ett pris. Då var det  
Företagarna och Upplysningscentralen (UC) som ut-
såg Gällivare till Årets Företagarkommun. Bäst i hela 
Sverige med andra ord. Titeln tilldelas den kommun i 
landet vars företag har haft bäst tillväxttakt under det 
gångna året. Tack vare topplaceringar under de sju  
senaste åren leder Gällivare dessutom UCs ”maraton- 
lista” över kommuner med uthållig tillväxt.

Båda utmärkelserna visar på en och samma sak; 
det går bra för Gällivare och kommunens företag. 
60 % av kommunens aktiebolag redovisar en ökad 
omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen 
har ökat med 11 % jämfört med föregående år. 
Dessutom har mer än hälften av kommunens företag 
också fått en förbättrad kreditvärdighet.

unika förutsättningar 
Den expanderande gruvbrytningen i Malmberget 
innebär att Gällivare kommun står inför stora 
utmaningar de närmaste åren. Ett stort antal av 
kommunens invånare kommer att få ändrade 
levnadsförutsättningar. Nya bostäder och samhälls-
funktioner kommer att behöva byggas. Men detta 
genererar också unika förutsättningar för att inom en 
snar framtid åstadkomma en varierad, attraktiv stad 
för alla åldrar. 

Projekt nya gällivare 
Under 2009 genomförde kommunen, tillsammans 
med en rad andra aktörer, ett projekt vid namn 
City Move. Då samlades forskare och planerare 
från 18 olika länder i Malmberget och Gällivare för 
att diskutera hur man flyttar en stad. Något som 
belystes som en nödvändighet i processen med 
samhällsomvandlingen var öppenhet och dialog med 
medborgarna. Detta blev uppstarten för kommunen 
till projektet Nya Gällivare, där syfte och mål är att 
genom samhällsomvandlingen skapa förutsättningar 
och en vision för ett attraktivt samhälle tillsammans 
med medborgarna. 

Under 2010 genomfördes en rad aktiviteter för att 
ta fram denna vision. Bland annat har tre omgångar 
workshops med allmänhet och näringsliv hållits och 
totalt har projektet haft cirka 3 000 personmöten. 
Baserat på denna omfattande medborgardialog har 
projektet under 2011 konkretiserat visionen och tagit 
fram förslag till program och planskisser. Visionen är 
i första hand en konkret bild av vad som pågår under 
en ”bra dag” i framtidens Gällivare. Denna vision 
presenteras tydligast i filmen ”PS. Solen skiner” och 
används för att leda kommunens utveckling. Filmen 
finns att se på www.gellivare.se.  

hej. 
Det du nu läser handlar om Gällivare och vad 
som är på gång i vår kommun. Vi har mängder av 
spännande information som vi tror att många har 
intresse av att läsa. Därför kommer vi att återkomma 
regelbundet under hela året. Varje gång med fokus 
på vad som är mest aktuellt just då.

Själv känner jag att jag vill slå ett extra slag för 
att den konkreta planeringen kring Nya Gällivare 
äntligen börjat få fäste. Visionsarbetet är i full gång 
och bostadsbyggandet likaså. Snart invigs 30 nya 
HSB lägenheter och på Söderbergs kullar, där 50 
nya villor kommer att uppföras, går projektet snart 
in i etapp 2 vilket innebär att byggnadsarbetet inleds 
under februari månad.

Dessutom har vi många lediga tjänster i vår kommun.  
Vill du läsa mer ska du gå in på vår hemsida,  
www.gellivare.se. Under den portalen har vi samlat 
information från Kommun & Samhälle, Projekt Nya 
Gällivare, Turism och Evenemang och sist men inte 
minst vårt blommande Näringsliv.

Varmt välkommen till Gällivare.

 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

Fler turister upptäcker gällivare 
Även turisterna har upptäckt att vi är en arktisk små-
stad i världsklass. Fram till november 2011 ökade 
nämligen antalet gästnätter med 5000 i jämförelse 
med föregående år. Bra aktiviteter och närheten till 
milsvid vildmark lockar många utländska besökare, 
inte minst från tätbefolkade länder i Europa och Asien.  
Den totala turismomsättningen har ökat med 48 % 
på tio år och nu ser vi dessutom att intresset ökar 
ytterligare.

Varje år genomför Visit Gellivare Lapland en rad 
visningsresor för internationella turoperatörer och nu 
under januari/februari ligger fokus på att bearbeta 
den tyska och japanska marknaden. En målgrupp 
som älskar snö, kyla, skidåking, fjällturer och  
möjligheten att se norrsken.  
Och det kan vi verkligen  
erbjuda våra gäster.

Biljetter köper du via Gällivare Turistbyrå.  
Mer information: www.gellivarelapland.se  

(där kan du dessutom se filmer från fjolårets event) 
eller ring oss på telefon 0970-166 60.

arctic Balloon adventure, 8-16 FeBruari

Som passagerare är du också med i allt 
arbete innan avfärd. Tillsammans med 
piloten gör ni klar utrustningen och fyller  
ballongen med varm luft. Väl nere på 
marken belönas du med ett tjusigt di-
plom att hänga på väggen och ett minne 
för livet. Så gott som alla kan vara med 
och flyga men Visit Gellivare Lapland 
som ansvarar för arrangemanget rekom-
menderar inte gravida eller allt för små 
barn att delta. 

Flygturen blir därför en fantastisk upple-
velse när du sakta färdas över det vackra 
vinterlandskapet. Utsikten från korgen 
är enorm. Turen tar cirka två timmar 
och som högst svävar du cirka 800 me-
ter upp i luften. Eftersom du färdas med 
vinden blir resan behagligt ”vindstilla” 
men att klä sig varmt är självklart ändå 
ett måste.

Arctic Balloon Adventure är ett årligt 
återkommande event som lockar 

ekipage från hela världen. I år får vi be-
sök av piloter och deras magnifika bal-
longer från bland annat Nederländerna, 
Tyskland, Spanien och Litauen.

I februari månad är ofta väderförhållan-
dena perfekta för ballongflygning. Kallt 
och klart väder och minimalt med vind. 

en arktisk småstad i världsklass

hela denna sida är en annons Från gällivare Kommun

Det är inte bara näringslivet och industrin som har uppåtvindar i 
Gällivare just nu. Även turismen visar positiva siffror med ökade 
gästnätter och fler besökare. Men så arrangeras också spän-
nande event som exempelvis ballongflygningar över fjällvärlden 
mitt i smällkalla vintern. Lediga tjänster 

Gällivare på webben:

www.gellivare.se

tommy har ordet
Foto: Daniel Olausson
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• Processingenjörer

• Projektledare

• Sjuksköterskor

• Administratörer

• Fjällvärdar

• Rektorer

• Coacher

• Trafiklärare

• Hisstekniker

• Bostadsförmedlare

• KMA-utvecklare

• Kockar m.m.

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se  
eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 
0970-180 00 vxl.


