Ett Kiruna för alla
Vi Socialdemokrater vill skapa ett jämlikt samhälle för alla. Där ålder, ursprung eller
könsidentitet inte har någon betydelse för hur du ska förverkliga dina drömmar. Vi vill se ett
samhälle där du kan leva ett innehållsrikt liv, oavsett ålder. Där du kan känna framtidstro och
trygghet. För att genomföra detta måste vi låta satsningar på skolan, sjukvården, näringslivet
och landsbygden gå före skattesänkningar!
Kiruna är framtidskommunen som växer starkt. Närheten till naturen och nyttjande av den är
något vi Socialdemokrater i Kiruna ser som styrkan i vår kommun. Landsbygden ska värnas
och kommunikationen ska vara god var än i kommunen du bor. Vi vill fortsätta med
utvecklingen av infrastrukturen, god kommunikation inom kommunen är kärnan för en
levande landsbygd. Det ska vara enkelt att ta sig runt i kommunen, enkelt att ta sig ut i
naturen och enkelt att kommunicera med vänner runt om i världen oavsett om du bor i
Lannavaara, Kuoksu eller i Kiruna.
Stadsomvandlingen är något unikt, att bygga upp en stad från grunden, är få förunnat att få
vara med om. När den nya staden byggs fram värnar vi extra mycket om att bevara närheten
till naturen. Klimatsmarta lösningar måste vara grunden för utformningen av den nya staden.
För att staden ska fortsätta växa måste bostäder byggas och nya arbeten skapas. Näringslivet
måste få blomstra och nya innovationer uppmuntras. För att bygga ett socialt- ekonomisktoch klimatsmart hållbart samhälle, där framtidstron växer, krävs utveckling - inte avveckling!

Mari Zakariasson
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Stadsomvandlingen har dominerat det politiska samtalet de senaste åren och kommer säkert
att göra det även många år framöver. Men nu är tiden inne då alla förberedelser börjar ge
resultat. Vi Socialdemokrater ser fram emot den fortsatta expansionen av vårt nya Kiruna.
I det nya centrum växer nu bostäder och kommersiella fastigheter fram i en takt som är
snabbare än avvecklingen av den gamla stadskärnan, samordnad med gruvbrytningens
påverkan.
Vi Socialdemokrater vill arbeta för att de nya kvarteren som byggs blir tillgängliga för alla. Vår
ambition är att skapa kvarter som är speciellt anpassade för de äldre och de med
funktionsvariationer. Anpassningen kan exempelvis vara i form av korta avstånd till
nödvändig samhällsservice.
Stadsomvandlingen kommer vara högt prioriterad även under kommande mandatperiod men
det finns fler frågor som är viktiga för oss Socialdemokrater!

Kommunikationer/Infrastruktur
Stadsomvandlingen ger oss en möjlighet till att göra vår stad än mer attraktiv både för
Kirunaborna och besökande. En förutsättning för att kunna nyttja intresset och möjligheten
för Kiruna att växa är att infrastrukturen för gods- och persontransporter utökas.
● Kirunakortet ska vara kvar. Vi ska självklart fortsätta med bussresor för boende inom
kommunen till en väldigt låg avgift. Vi vill förbättra kollektivtrafiken så att den
fungerar på kvällar och helger, både till och från byarna samt inom staden.
Kommunikationen till och från fritidsområden behöver utvecklas.
● En ny centrumnära järnvägsstation – med anslutning till flygplatsen – är ett självklart
krav som vi ska fortsätta arbeta för.
● Dubbelspår på hela Malmbanan från Luleå till Riksgränsen i Norr. En utbyggnad av
järnvägen är mycket viktig för LKAB och andra godstransporter. Dubbelspår gör att
mer gods kan flytta över på räls vilket möjliggör en expansion av vår basindustri. Det
möjliggör samtidigt en utökning av persontrafiken – med kortare och säkrare restider,
något som inte minst gynnar besöksnäringen.
● Vi kommunbor värderar närheten till fjäll och skog. Därför ska vi arbeta för att
ansvariga myndigheter får till fler parkeringsplatser efter populära vägsträckningar;
både norrut vid Rautas och Tornehamn, västerut mot Nikkaluokta och mot östra
kommundelen. Det underlättar för besöksnäringen när det också finns fler ställplatser
för husbilar och fler husvagnsparkeringar.
● Ytterligare en mycket viktig investering är E10 från Töre till Riksgränsen. Vägen är
farlig – särskilt vintertid då den blir än smalare med tung trafik som bara är anpassad
till sommarväglag. Åtgärdandet av delen mellan Stenbron och Skaulo är av högsta
prioritet men vi skall även arbeta för att vägen norrut breddas.

Friluftsliv och fritid
Tillgänglighet till vår gemensamma natur är viktigt för alla kommunbor, ingen part ska
behöva känna sig utestängd. Tillsammans måste vi i Kiruna kommun hitta former för en bra
dialog mellan alla parter. Ansvar och respekt, frihet och långsiktig hållbarhet för vår natur,
utgör den grund som leder till att vi skapar en gemensam framtid.
För oss Socialdemokrater är det viktigt att alla kommunmedborgare – oavsett storlek på
plånboken eller andra förutsättningar – ska ha tillgång till en rik fritid och ett varierat
friluftsliv i hela kommunen. Det kommer även att gynna besöksnäringen och indirekt ge
bättre möjligheter till fortsatt positiv utveckling. Vi vill därför fortsätta att stötta
föreningslivet, främst för att ge våra barn och ungdomar en bra fritid och fostran, men
även för att alla ska få en meningsfull och aktiv fritid.
● Under mandatperioden har befintliga idrottsanläggningar renoverats och nya har
byggts. Byggnationen av ett nytt Folkets/Kulturhus med både danssalar och Bibliotek
drar igång nu under sommaren 2018. Samtidigt byggs en ny simhall och ett liftsystem
på Luossavaara. Vi utvecklar möjligheterna till en innehållsrik fritid, inte avvecklar!
● Vi ska fortsätta att utveckla ännu bättre leder för skoterkörning, cykling och vandring.
Vi ska skapa förutsättningar för att underlätta för både kommunmedborgare och
besökare att komma ut och nyttja vår fantastiska natur.
● Vi vill få till väg eller bana som är anpassad för rullskidåkning då vi vet att detta är
något kirunaborna efterfrågar.
● Fler fritidshustomter skall tas fram – det är vettigare att medborgarna bygger inom
kommunen istället för utanför kommunen. Vi vill också att kommunen verkar för ett
förändrat strandskydd så att det i framtiden blir enklare att bygga vid vatten.
● Det är viktigt att våra barn och ungdomar får vara med och påverka vad som behöver
göras för att få till en meningsfull fritid för dem. Det kan vara alltifrån utegym,
aktivitetsparker till arenor för ”E-sport”, deras intressen ska styra vad som byggs.
Musik och teater i vardagen ska stöttas och lyftas fram. Ett steg är att utveckla
kulturskolan så att alla kommunens barn och elever får möjlighet deras resurser.
Självklart kommer vi Socialdemokrater också att fortsätta att stötta attraktiva arrangemang
såsom Kirunafestivalen, idrottsarrangemang, Arctic Light Filmfestival, Snöfestivalen och
Bokfestivalen.

Växande näringsliv
Vi vill se och bidra till att förutsättningar skapas så att näringslivet växer. Vi tror att när
näringslivet växer kommer det att skapa fler och nya arbetstillfällen. Vi vill se nya företag
skapas som bidrar till framtidstro. Klimatet förändras vilket i sin tur kan ge stora möjligheter
till nya innovationer i ”gröna näringar”. När vi får en större variation av företag så får vi också
en mer långsiktig social och ekonomisk hållbarhet. Målet är 1000 nya varaktiga jobb till år
2022!
● I det nya Kiruna har vi stora möjligheter, att se till att de nya byggnader som växer
fram, har så lite påverkan som möjligt på vår gemensamma natur. Att stimulera
aktörerna att jobba med klimatsmarta lösningar i samband med byggnationer
(ekologisk hållbarhet) är av stor vikt för oss. Idag finns det tillgång till sk grön
finansiering som gör att vi kan bygga staden till normala byggpriser, vilket gör att
hyrorna kan hållas nere.
● Kiruna kommun måste växa för att klara av framtida rekryteringsbehov, inom
offentlig sektor, rymdindustrin och näringslivet i sin helhet. Kommun och näringslivet
kan tillsammans skapa en bättre organisation för näringslivsutveckling. Alla
företagare, i hela kommunen, behöver känna att de är delaktiga, att de får det stöd de
har behov av och den erkänsla de förtjänar. En bättre organisation, för
näringslivsutveckling, ger möjlighet att i tidigt skede stödja innovationer och nya
affärsidéer. Detta leder till nya och förhoppningsvis fler arbetstillfällen, i och med det
ett mer diversifierat näringsliv.
● Vi kommer arbeta för att Kiruna kommun ska vara det naturliga valet som ett nav i
Arktis- och Barentssamarbeten. Som ett led i detta arbete kommer vi arbeta för att
förbättra kommunikationerna till och från kommunen. Ett av de första stora
konferensevenemangen i vårt nya kulturhus kommer ha motsvarande inriktning för att
etablera vår position som ett nav i Barents.
● Besökare och invånare i Kiruna kommun ska på ett lättillgängligt sätt kunna ta del av
aktiviteter och händelser som pågår/planeras i kommunen. Detta kan åskådliggöras
via digitala anslag på skyltar, sociala medier och hemsidor.

Människor i Kiruna kommun ska växa
Kiruna kommun är på stark frammarsch. Vi kan alla känna stolthet över vår stad och vår
kommun. Vi har låg arbetslöshet, en stadsomvandling som ger Kiruna nya möjligheter och vi
är ett populärt resmål för besökare från hela världen. Det här vill vi Socialdemokrater bygga
vidare på. Vi ska bli fler kommunmedborgare och det åstadkommer vi genom att uppmuntra
företagande och nytänk.
Vi behöver skapa bättre förutsättningar för alla människor i Kiruna kommun att växa. Det är
trots allt den viktigaste tillväxtfaktorn! Därför vill vi satsa på att nya utbildningar kommer till
stånd, det kan handla om både gymnasiala utbildningar, men främst eftergymnasiala
utbildningar. Vi behöver se till att studenter kan ha ett centralt och sammanhållet boende.
● För en fortsatt utveckling inom besöksnäringen kommer vi aktivt arbeta för att
utbildningsinsatser inom området etableras och utvecklas via högskoleutbildningar i
Kiruna kommun. Vi kommer även att arbeta för att besöksnäringen ska ha en naturlig
kontakt/guide inom den kommunala verksamheten för att enkelt kunna hantera frågor
och stötta/samordna vid utveckling av verksamheten.
● Rymdindustrin har stora möjligheter att expandera och för att säkerställa utveckling är
det viktigt med en universitetsutbildning i samarbete med Luleå och Umeå Universitet.
● Vi vill aktivt jobba för att vi får ett mer öppet och inkluderande samhälle. Att i större
utsträckning visa ömsesidig respekt för varandra, tror vi leder till att fler människor
vågar föra fram goda idéer och kloka synpunkter som kan komma oss alla tillgodo.
● Vi Socialdemokrater vill inte bara bygga ett funktionellt nytt centrum, staden ska även
vara vacker. Därför förespråkar vi den så kallade enprocentsregeln vilket betyder att
en procent av byggkostnaden ska satsas på konstnärlig utsmyckning.
● Vi vill att Kulturskolan samordnas med Dansens Hus för att dessa verksamheter bättre
ska kunna stärka varann. I framtiden vill vi även att våra kulturföreningar ska kunna
erbjudas lokaler som är angränsande till varandra.
● Vi vill se att Länskonstmuseet i det nya Stadshuset fortsätter att utvecklas.

En levande landsbygd
För oss Socialdemokrater är det viktigt att hela kommunen ska utvecklas. De boende i våra
större byar har också rätt till en god samhällsservice.
● Infrastrukturen ska vara likvärdig i hela kommunen. Med detta menar vi tillförlitlig
elförsörjning, bra vägstandard/underhåll, bredband, bra mobiltäckning och en trygg
vattenförsörjning.
● Vården skall finnas tillgänglig och är olyckan framme skall ambulansen kunna komma
dygnet runt. Befintliga sport- och simhallar skall vara kvar för att främja förebyggande
friskvård.
● Samhällsservice ska finnas tillgänglig nära medborgarna. Genom ett högt mått av
kommunikation mellan alla branscher och kommunen, så kan det bidra till att vi får
fler företag i våra byar. Vi behöver en bra och effektiv dialog när det gäller olika typer
av ansökningar, såsom bygglov, tillståndsansökningar, hjälp med ansökningar för
finansiering av idéer m.m. Ett servicekontor och en samlingslokal behövs i de större
byarna.

Sjuk- och hälsovård, vård- och omsorg
Kirunas sjuk- och hälsovård ska utvecklas, vi ser fram emot att Region Norrbotten och
LKAB, i närtid, sätter sig ner och börjar förhandla om vårt framtida sjukhus! Detta skapar
förutsättningar för att vårt framtida sjukhus finns färdigt inom kommande 10-årsperiod!
● Vi Socialdemokrater vill att äldre i kommunen erbjuds bra boende även om man
inte längre vill eller kan bo kvar hemma. Vi arbetar därför på att få till ett så kallat
trygghetsboende. Denna form av boende vore ett bra komplement till kommunens
vård- och omsorgsboende för de som inte har behov av tillsyn dygnet runt. Deras
uppgift skulle främst vara att ge trygghet, säkerhet och gemenskap för äldre som
inte har stora funktionshinder.
● Det förebyggande folkhälsoarbetet är viktigt, både för individen och samhället i
stort. Genom att stimulera ett aktivt och rörligt liv skjuts den tidpunkt då
människor behöver större vårdinsatser fram. Detta ger en högre livskvalitet och
lägre kostnader för samhället.
● Vi vill satsa mer på att förebygga och hantera psykisk ohälsa, främst hos våra
ungdomar. Fler ungdomar mår dåligt och får inte den hjälp som de behöver. Flera
av dem riskerar att hamna i långvariga problem där missbruk av droger blir deras
tillflykt. Våra barn och ungdomar är vår framtid och att de mår bra är vår viktigaste
folkhälsofråga.

● Vi Socialdemokrater tror inte på att den kommunala omsorgen förbättras av
privatiseringar. Tvärtom så riskerar skattepengar att betalas ut som vinst till
ägarna. I detta skede säger vi därför nej till privatisering av kommunens vård och
omsorg.
● Arbetskläder till vårdpersonal är självklart för oss och redan infört i Kiruna
kommun.
● Elever som fullgjort sin utbildning vid gymnasieskolans Omvårdnadsprogram ska
även i fortsättningen erbjudas tillsvidareanställning inom Socialförvaltningen på
Kiruna kommun. Vi vill överlag satsa mer på vårdrelaterade utbildningar,
framförallt för att täcka det växande behovet av kvalificerad arbetskraft inom
vården.
● Vi kommunbor kräver, och förväntar oss, att principen om att den friska doktorn
ska komma till den sjuka patienten efterlevs.
Frågan om vården är viktig för Kirunaborna. Våra Socialdemokratiska representanter från
Kiruna kommun fortsätter att argumentera i regionen om vikten av ett väl fungerande
sjukhus i Kiruna.
Medarbetarna i Kirunas nuvarande sjukhus gör ett otroligt bra jobb, men de behöver mer
resurser, omgående, bl a fler sjuksköterskor vid akuten och fler läkare på primärvården.
Genom sakliga argument och respektfullt samtalsklimat gentemot övriga regionen, pekar vi på
det stora ansvar Kiruna kommun redan har tagit för regionen som helhet. AVVECKLING
MÅSTE ERSÄTTAS AV UTVECKLING.

