
Som näringsminister godkände Maud 
Olofsson att Vattenfall köpte det 
holländska energibolaget Nuon 2009. 
Affären har sedan dess kostat 
skattebetalarna 38 miljarder. 

På denna usla affär har regeringen kokat 
en kryddig soppa. Vem visste och vem 
tar ansvar? Lögner och mörkanden har 
avlöst varandra. Till sist fick Maud 
Olofsson ta stegen in i Aktuellts studio 
(13 maj) och begå politiskt självmord för 
att rädda regeringen. Men det lär 
knappast att gå någon nöd på henne. 
Om Alliansen vinner valet går hon till 
historien som deras martyr - med den 
förmögenhet hon byggt upp som 
skatteavlönad politiker. 

Kanske drar Fredrik Reinfeldt och 
Anders Borg en lättnadens suck. 
Regeringen har i åtta år jagat sjuka och 
arbetslösa i namn av att "sköta 
finanserna", och drivit in kilar mellan 
arbetande människor för att servera 
billig arbetskraft åt bolagen. Men själva 
vill de gå fria efter att ha svindlat bort 
38 miljarder. Arbetare får sparken för att 
ta hem ett verktyg eller matvara från lagret de jobbar på.  

Av en händelse satt Maud Olofsson själv i LKAB:s styrelse 
när man förra året sparkade 20 arbetare för "miljonfusk" 
genom felaktiga tidstämplingar. Det visade sig senare att 
"fusket" var känt och kanske organiserat av arbetsledningen 
själv, eftersom det rörde sig om ett betingsarbete. 

Regeringen har fått sitt uppdrag av väljarna - och inför 
samma människor har de ljugit, fuskat och svindlat. Om de 
inte får sparken nu så måste de "sägas upp" senast 14 
september när Sverige går till val. 

Vad gäller Maud "martyren" Olofsson så är det dags att hon 
slevar i sig lite av sin egen soppa. Knegarkampanjen stödjer 
fullt ut IF Metall Malmfältens krav att hon sparkas från 

LKAB:s styrelse. Om ett påstått miljonfusk kan få 20 
arbetare sparkade, borde policyn vara glasklar inför ett 
bevisat miljardfusk. Att facket varnade för henne redan 
2012 styrker vår inställning att arbetare i framtiden ska ha 
vetorätt vid tillsättning av företagsledning.

Knegarkampanjen har knappar med budskapet ”Sparka miljardfuskarna!” till salu.             
Kontakta oss vid intresse eller besök kampanjlokalen. LKAB-anställda får knapparna gratis.
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Denna politiska  
produkt kan vara  

förbjuden på  
din arbetsplats



Kontakta oss: 
  

Annika Blomberg tel 070 791 3955	

Adress:  Adolf Hedinsvägen 35	
!

!
Webben: knegarkampanjen.com	


Twitter: @knegarkampanjen	


• LKAB köper brandstationen, Bolagsskolan, Hjalmar 
Lundbomsskolan, fd Biblioteket och busstationen, gamla 
brandstationen, Tusen Toner, Centralgården, Folkets Hus, 
Simhallen (motsvarande ca 56 000 m2) och KBABs 
kommersiella lokaler, dvs Gallerian, Kupolen och 
kringliggande fastigheter fram till Folkets Hus-parkeringen 
plus ledningar, belysning, vägar, grönområden.  

• Köpet genomförs 2015. Efter det hyr kommunen av 
LKAB. 

• Betalningen på 3,74 mdr ska betalas ut enligt ett fastställt 
schema årligen fram till 2020 

• Det finns ingen värdering av de olika fastigheterna i 
avtalet utan bara klumpsummor så man kan inte veta hur 
de räknat. 

• Kommunen och KBAB anser att man därigenom fått råd 
att bygga upp motsvarande funktioner och tillräckligt med 
butikslokaler i den nya stadskärnan så att hela 
centrumhandeln kan flytta dit. 

• Enligt kommunledningen ska hyrorna i dessa lokaler bli 
låga eftersom de blir gratis att bygga och ska drivas 
energisnålt. De har även ett avtal på gång med LKAB om 
en fjärrvärmesatsning. Köpet av de gamla 
fjärrvärmeledningarna är därför inte med i avtalet. 

• GP2 sätter ett tak för LKABs ansvar och det är 3,74 mdr 
kronor som ska indexuppräknas vid varje 
utbetalningstillfälle. Kommunen har förbundit sig att inte 
kräva mer betalt i efterhand. 

• LKAB ska avsätta 350 miljoner kronor på ett spärrkonto 
som ska förvaltas gemensamt med kommunen för 
”oförutsedda utgifter” t ex om de måste sanera 
fastigheterna och marken som de köpt.  

• Det finns inga lösningar för de boende i avtalet. Alla 
villkor för KBABs hyresgäster ska förhandlas efter valet 
2014 med senaste startdatum december 2014. 

• Inga detaljplaner inom GP2-området får överlåtas till 
LKAB innan förhandlingarna om KBABs hyresfastigheter 
och fjärrvärmen är klara, dvs tidigast 2015. 

• Innan detaljplanerna överlåts måste LKAB ha börjat köpa 
upp fastigheterna som finns där. 

• Bostadsrättsföreningar och villaägare nämns inte i avtalet.  
Kommunen anser att man inte får förhandla för dem, och 
de vill heller inte göra det.  

• Resten av deformationsområdet ska också göras om till 
gruvstadsparker. Förhandlingarna om nästa etapp ska 
inledas senast under 2015 och vara klart 2018.

UPPLYSNING FÖR KNEGARE

Vad innebär GP2-
avtalet mellan 

kommunen och 
LKAB?

Knegarkampanjen ser att avtalet kommer att innebära en 
kick-start för byggandet av stadskärnan. Det är bra! Men i 
avtalet finns inte några garantier om vare sig bevarad eller 
höjd standard. LKAB köper sig fri via kontant-ersättning 
och kommunen tar istället över LKABs ansvar.  !
Kommunen i sin tur utfärdar inte heller några garantier om 
bevarad eller höjd standard - även om de har mycket 
förhoppningar om att de ska få låga hyror i allmännyttan 
genom att eliminera de egna byggkostnaderna och bromsa 
energipriserna. Men detta återstår verkligen att se och de 
boende i Kiruna fortsätter att sväva i ovisshet. !
GP2-avtalet i nuvarande skick säkrar inte upp att 
Utvecklingsplanen kommer att genomföras.  Den 2 juni ska 
kommunfullmäktige ta beslut och Knegarkampanjen vill att 
GP2-avtalet utvidgas så att standardnivån säkras och den 
sociala upprustningen som planeras i Utvecklingsplanen blir 
av.  

Vi tänker aktivt driva på för att det ska finnas konkreta och 
bindande planer med specificerade budgetar och 
prioriteringsordningar som sätter Kirunaborna framför 
exploatörer och makthavare. Risken är annars stor att 
pengarna hamnar på villovägar i affärsuppgörelser, i 
kommunala budgetförhandlingar eller fryser inne om 
LKAB hamnar i kris.  !
Våra och många andra Kirunabors kunskaper ska inte 
överdrivas, men vår intelligens ska heller inte underskattas. 
Alltför många löften har brutits från makthavare, politiska 
partier och LKAB för att vi ska köpa grisen i säcken. Vi 
måste syna och driva på. !
Gör valkampanjen till ett tryck på makthavarna. 
Knegarkampanjen kompromissar inte. 
Utvecklingsplanen ska genomföras!

Genomför Utvecklingsplanen!  
Skaffa garantier för bevarad och höjd standard! 


