
Hej. 
Det är ett historiskt samarbetsavtal mellan Gällivare 
kommun och LKAB som har fastställts politiskt av  
ett så gott som enhälligt kommunfullmäktige.  
Det är naturligtvis fyllt med både vemod och glädje. 
Det vackra samhället Malmberget ska nu definitivt 
avvecklas och det är en plats som jag personligen 
har mycket starka känslor för då jag har bott där i  
30 år. Men nu har tiden hunnit ikapp oss och vi 
siktar framåt.  Nu hoppas vi komma igång med att 
bygga det nya samhället med utgångspunkt i projekt 
Nya Gällivare och den antagna visionsplanen.

Det är glädjande att östra Malmberget ingår i avtalet. 
Då har även de fastighetsägarna ett garanterat för- 
värv i samband med etapp fyra i avtalet. Tillsammans  
med LKAB kommer vi att göra insatser för att höja 
attraktiviteten i området men om det trots det finns 
fastighetsägare som inte är nöjda så får de en lösning. 

Det har varit ett tungt och mödosamt arbete att ta 
fram avtalet men LKAB har ställt upp på ett mycket 
positivt sätt och vi har fått ett bra avtal.

Välkommen till möjligheternas Gällivare!

 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

menar att det nu innebär en gigantisk 
möjlighet för det lokala näringslivet. Hon 
anser att man nu gemensamt måste jobba 
konkret med rekryteringen till Gällivare. 
Lyckas man med det så kommer man 
märka det genom en stor tillväxt bland 
de lokala företagen, annars inte.  

– Utmaningen kommer att ligga i att 
hitta en lösning på arbetskraftsfrågan.  
Vi har en industri- och byggsektor som 
redan går för fullt samtidigt som vi nu 
ska bygga nya bostäder och ett nytt sam-
hälle. Vi måste stärka den lokala kapaci-
teten och kompetensen inom branscher-
na. De små företagen måste få möjlighet 
att växa om vi ska se ytterligare lokal 
tillväxt, säger Mia Edin.

– Avtalet innebär stora möjligheter för 
vår kommun och dess utveckling. Under 
vintern har politiker och tjänstemän ar-
betat med att forma ramar och direktiv 
utifrån den vision som medborgarna och 
näringsliv har arbetat fram ”En Arktisk 
småstad i Världsklass”. Avtalet med 
LKAB innebär att vi kan gå in i en ope-
rativ fas och göra verklighet av visionen. 
De områden där nya Gällivare utveck-

las är förtätning av centrum för boende 
och gymnasium, sport, fritid, kultur och 
shopping. Boendet längs Vassaraälven 
och Andra Sidan utvecklas liksom nya 
bostadsområden på Repisvaara med ut-
sikt mot Dundret, säger Ulf Hansson, 
utvecklingschef Gällivare. 

Samarbetsavtalet mellan parterna reglerar ekono-
misk ersättning för kommunala fastigheter, mark 
och befintlig infrastruktur. För övriga sakägare och 
enskilda fastighetsägare sker separata förhand-
lingar i takt med den etappindelade avvecklingen.  

Enligt Lars-Eric Aaro, VD LKAB, beräknas den 
totala summan i ett helhetsperspektiv uppgå till 
cirka 3 miljarder kronor. 430 miljoner kronor av 
den summan är ersättning för den kommunala in-
frastruktur som LKAB köper och betalar i samband 
med avtalsuppgörelsen. Kommunens vatten- och 
avloppsnät övergår alltså i LKABs ägo men ska 
genom ett driftsavtal underhållas av kommunen 
under kvarvarande livslängd. 

LKABs fortsatta brytning av järnmalm 
under Malmberget innebär att stora delar 
av samhället berörs. I fyra etapper kom-
mer de västra delarna av Malmberget av-
vecklas mellan 2012 och 2032, närmast 
berörs de centrala delarna av samhället.  
Samtidigt ska Gällivare kommun och 
LKAB satsa på att höja attraktiviteten 
i de östra delarna av Malmberget, som 
inte påverkas direkt av brytningarna och 
kommer att förbli orört under lång tid 
framöver.

– Det är en historisk dag och vi har 
nu en finansieringslösning med en över-
gripande tidplan, för samhällsomvand-
lingen och avvecklingen av stora delar 
av Malmberget. Det känns tryggt att vi 
nu har en långsiktig bas där även östra 
Malmberget som är ett viktigt boende-
område ingår, säger Tommy Nyström, 
kommunstyrelsens ordförande.

– Det här är ett långsiktigt åtagande 
som ger tydliga förutsättningar för alla. 
De som bor i Malmberget har nu en ga-
ranterad lösning. Avtalet innebär också 
att vi kommer närmare byggandet av 
nya kommunala anläggningar som äld-
reboende, gymnasieskola och sportan-
läggningar, säger Lennart Johansson, 
kommunchef.

Nu när den långsiktiga ekonomiska 
lösningen finns kan man gå från en av-
vecklingsfas i Malmberget till en utveck-
lingsfas i Gällivare. Företagsbolagets 
verksamhetschef Mia Edin, som före-
träder 70 % av det lokala näringslivet,  

Möjligheternas

Hela denna sida är en annons från Gällivare koMMun

Gällivare kommun och LKAB har tecknat ett samarbetsavtal som reglerar den ekonomiska grunden 
och tidplanen för samhällsomvandlingen de kommande 20 åren. Avtalet fastställdes politiskt vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 10 april. Nu ska det nya samhället byggas vilket betyder 
oanade möjligheter att tillsammans bygga någonting nytt och bra för alla  
kommunens invånare.

Lediga tjänster 

Gällivare på webben:

turisM & eveneManG

Gällivare turistradio 
Visit Gellivare Lapland sänder turistradio varje fredag 
kl. 12.00 på Gällivare Närradio 97,7 Mhz. Turist-
radion fungerar som en ökad service för besökare 
och lokalbefolkningen med information om vad som 
är på gång i Gällivare just nu. I programmen kommer 
Visit Gellivare Laplands entreprenörer presenteras i 
intervjuer och inslag där de får berätta om sina verk-
samheter och evenemang. Man kommer också att 
bjuda på spännande intervjuer med både besökare 
och Gällivarebor som berättar om sina upplevelser, 
aktiviteter och äventyr.

Missa inte senaste nytt på Gällivare Närradio 97,7 
Mhz eller lyssna via webben på www.radiogellivare.se 

www.gellivarelapland.se
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• Krosstekniker

• Kock

• Elförsäljare

• Veterinärassistent

• Projektledare VS

• Industrimontör VS

• Servicemontör VS

• Bergarbetare

• Elektriker Mekaniker

• Företagssköterska

•  Platschef till Mark- & 
anläggningsprojekt

•  Arb.ledare till Mark- 
& anläggn.projekt

•  Arbetsledare/ 
transportledare

•  Maskinmekaniker/
Skogsmaskinmeka-
niker/Reparatör

•  Grävmaskinförare/
Maskinförare

•  Studie- Yrkesvägl. 
vuxenutbildning

• Pers. assistenter

 • Sjuksköterskor

•  Enhetschef Medicin- 
och rehabiliterings-
kliniken

•  Besiktningstekniker 
Bilprovningen

•  Trafik och exp.tjänst 
lapland airport

• Undersköterskor

• Taxiförare/-chaufför

• Skyddsarbetare Aitik

•  Besiktare mobila 
maskiner Aitik 
och många fler...

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

www.gellivare.se

Vi har en industri- och byggsektor 
som redan går för fullt samtidigt som 
vi nu ska bygga nya bostäder och ett 
nytt samhälle.
mia edin, verksamhetschef, företagsbolaget


