Den 26 mars antog kommunfullmäktige ett vinnande förslag i arkitekttävlingen som underlag för att utveckla Nya Kiruna.
Här ska finnas plats för en expansion av staden, bevarande av kulturmiljöer, sjukhus, kultur- och idrottsliv, nya former av kollektivtrafik, offentlig
service med mera. Beslutet innebär däremot inte alla frågor kring finansiering med mera är lösta. Detta brådskar och det är dags att ta ansvar.
Fyll visionen med ett innehåll!

SITUATION KIRUNA kräver:

Skapa en framtid för Nya Kiruna!
I Malmfälten och Kiruna pågår en gruvexpansion som genererar stora vinster till statskassan.
Samtidigt monteras samhällsservicen ned. Sjukvård existerar snart inte längre i Kiruna. Stadsflytten
hotar att leda till att Kiruna blir en ”rigg”, en stad med enbart fly-in-fly-out-arbetskraft.
Ett sådant Klondyke är oacceptabelt!
För att lösa den situation som hotar Kirunas framtida existens måste regeringen, landstinget,
LKAB och Kiruna kommun ta sitt ansvar på ett helt annat sätt än som sker idag.
Vi kräver:
LKAB ska
• redovisa hur stor andel av deras omkostnader och
driftsbudget som avsatts för Kiruna stadsflytt från
år 2004 och fram till idag, plus planerade investeringar
i staden fram till 2040
• redovisa hur företaget rent konkret ordnar ersättnings
bostäder och flyttar/bevarar äldre hus, på ett sätt som
håller Kirunas boende skadeslösa
Regeringen ska
• föreslå riksdagen att ändra minerallagen så att
långsiktiga helhetslösningar möjliggörs så att gruvsamhällen, boende och invånare kan hållas skadeslösa
• frigöra statligt ägd mark till Kiruna kommun och
omedelbart släppa redan godkända markköp utan
vidare krav och fridlysa nya Kiruna stadskärna

Undertecknade förtroendevalda/aktiva
ställer oss bakom kraven som SITUATION KIRUNA
ställer i annonsen.
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Norrbottens läns landsting ska
• omedelbart stoppa den fortsatta avvecklingen av
Kiruna sjukhus som nu pågår inom akutsjukvård, kirurgi,
ambulans, sterilcentral osv.
• planera upp ett fullvärdigt sjukhus med medicin, kirurgi,
IVA och BB i Nya Kiruna och återöppna akutkirurgin på
dagens sjukhus
Kiruna kommun ska
• ta fram en offensiv planering för att Kiruna ska växa till
30 000 invånare år 2030, med eget bostadsbyggande,
förbättrad kollektivtrafik, planering för kommunal vård,
skola och omsorg och idrotts- och kulturlokaler
• planera för en levande stadsdel, ”Kiruna Gamla Stad”,
dit kulturbyggnader och bevarandevärda äldre
bostadshus flyttas
• ställa tydligare krav på LKAB och regeringen så att såväl
Kiruna som dess invånare hålls skadeslösa i samband
med stadsomvandlingen
• kräva av landstinget att använda tillräckliga resurser för
att åstadkomma en fungerande sjukvård i Kiruna
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SITUATION KIRUNA är en rörelse där intresseorganisationer och -grupper, arbetslag m fl samarbetar för att bli starkare tillsammans och
få fart på stadsflytten. Syftet är att bygga upp en folkrörelse för alla boende och verksamma i Kiruna, kring de samhälleliga behoven.

