
Knegarkampanjen ställer upp i valet till Kiruna 
kommunfullmäktige. Vi tycker att stadsomvan-
dlingen är en avgörande valfråga och att den 
borgerliga politiken förstör Kirunas framtid. 

Läs mer i valplattformen! 

Valplattform för Kiruna kommunfullmäktige
Antagen av öppet stormöte 19 juni



Vi tar parti för arbetare, låginkomsttagare och arbetslösa. Vi vill vända 
utvecklingen här och nu och ställer upp tio välfärdsmål:

•	 Vi kräver att LKAB:s vinster ska investeras i social upprustning!

•	 Vi vill dra in Kirunas knegare i politiken. Vi arbetar med öppna 
beslutsfattande möten. Stormöten kan avsätta kampanjens 
representanter vid maktmissbruk. Våra förtroendevalda får inga 
ekonomiska fördelar av sina uppdrag.      

•	 Knegarkampanjen vill samla arbetarpartierna (S, V, KIP), facken och 
föreningslivet till gemensam handling. En levande arbetarkommun 
måste föra samman alla arbetarrörelsens partier och föreningar. Så 
får vi styrkan att göra stadsomvandlingen till en kampanj för social 
upprustning.

•	 Knegarkampanjen kräver av regeringen att staten ska upphöra med 
rovdriften! Vi kommer att försöka samla Sveriges arbetarrörelse till 
storrådslag efter valet, om inte den borgerliga politiken avbryts tvärt.

Kiruna står inför ett vägval. I 35 år 
har kommunen avfolkats – nästan 
en fjärdedel har flyttat. De största 
industrisatsningarna i Malmfältens 
historia har inte lett till någon 
märkbar skillnad för tätorterna 
eller landsbygden. Det gäller jobb, 
boende och meningsfull fritid. Det 
som pågår är en rovdrift på de 

resurser som finns i överflöd här 
uppe, både råvaror och människor.

Är det framtiden? En kommun 
där företagsintressen bestämmer 
allt? En sovstad för pendlande 
arbetskraft? Med en politikerkår som 
sätter den egna karriären främst, 
medan ungdomar och vanliga 
knegare får ta konsekvenserna?

För en levande arbetarkommun

Knegarkampanjen står för ett 
alternativ 



1. Bygg nya hyresrätter med hög standard och subventionerade hyror, 
för vanliga låginkomsttagare

2. Gratis och heltäckande kollektivtrafik, LKAB ska betala en del 
av kostnaden för att täcka kostnaden för arbetspendlingen till 
industriområdet

3. Uppgradera Kiruna lasarett med BB och specialistläkare

4. Folktandvården i Kiruna ska byggas ut med specialisttandläkare

5. Bygg en gymnasieby som erbjuder alla nationella program och 
inriktningar och som har billiga inackorderingsmöjligheter

6. Bygg en multiarena som inkluderar ett nytt badhus, men låt det 
gamla badhuset och sporthallen vara öppna tills bygget är klart

7. Samma boendestandard som gäller för tätorten Kiruna ska gälla för 
landsbygden i kommunen. Lägenhetsstandarden måste rustas upp 
och nya hyresrätter byggas i Svappavaara

8. För att skapa trygghet i boendemiljöerna ska den gatubelysningen 
vara tänd hela den mörka tiden på dygnet

9. För byar där antalet elever överstiger 10 får restiden till närmaste 
grundskola inte vara längre än 20 minuter och varje by med minst 
30 elever ska ha en egen grundskola

10. Bygg ut barnomsorgen i hela kommunen. Barngrupper om maximalt 
14 barn per tre vuxna är lägsta godtagbar standard. Nattbarnomsorg 
ska erbjudas för skiftarbetande föräldrar.

             

Rösta på Knegarkampanjen för en levande arbetarkommun med 
kraften att vända utvecklingen! Bli aktiv för att bilda motvikt till 
företagsintresset!

Tio välfärdsmål för stadsomvandlingen

knegarkampanjen.wordpress.com
knegarkampanjen@gmail.com

Vill du veta mer eller hjälpa till i valspurten? 
Besök vår blogg, ring eller skicka ett mejl Tommy  076-806 62 32 

Jari       073-825 55 89
Elias     072-205 01 08 



Tommy Hjertberg 
Tommy är 25 år och arbetar som elektriker på LKAB 
i Kiruna. Har tidigare bott och jobbat i Svappavaara. 
Tommy  brinner för rättvisa och Malmfältens överlevnad, 
och har ett stort teknikintresse.

Jari Söyrinki
Jari 27 år och bergarbetare i Kirunagruvan. Har ett stort 
fackligt intresse och vill se bättre livsvillkor för arbetare 
och låginkomsttagare. Känner starkt för ungdomar i 
förorterna, brottning och fiske. 

Elias Lundberg
Elias är 18 år, studerar och jobbar som butiksbiträde. 
Tycker att anställningsskyddet och jämlikheten mellan 
människor är viktiga politiska frågor. Elias är särskilt 
intresserad av historia och musik.

Frida Samuelsson
Frida är 27 år och brevbärare. Brinner för kvinnors 
rättigheter och har organiserat kurser i självförsvar. 
Frida är aktiv i Boxningsklubben Winter och annat 
föreningsliv. 

Jimmy Vanhainen
Jimmy är 20 år och arbetar i gruvindustrin. Vill se en 
kämpande arbetarklass och få bort den borgerliga 
regeringen. Är intresserad av fiske, friluftsliv och 
familjen.

Våra kandidater till Kiruna kommunfullmäktige

1.

2.

3.

4.

5.


