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Omlokalisering av kommunala verksamheter
Invånarantalet i Krokoms kommun har vuxit för varje år sedan omkring
2004, efter att ha minskat under ett par år efter den svåra ekonomiska
tiden i slutet av 1990-talet. Detta är mycket positivt och något som
förhoppningsvis fortsätter kommande år.
Samtidigt som invånarantalet har ökat, främst i de sydvästra delarna av kommunen, har
den norra delen av kommunen minskat sitt invånarantal. Exempelvis Föllinge och Änge
har mindre befolkning idag än för 10-20 år sedan. Man kan tala om att det pågår en
slags urbanisering inom vår kommun, men även sett till länet i sin helhet, för att inte
tala om nationellt.
Det är relativt lite en kommun kan göra själva för att stävja detta. Men, det finns en del
saker en kommun kan göra. Bland annat kan man se till att samhällsservicen är fullgod
och att skolor och förskolor finns inom rimliga avstånd. På dessa punkter placerar sig
Krokoms kommun relativt bra. Vidare kan en kommun se till att det ges möjligheter för
småföretag och näringsliv att blomstra även utanför tätorterna, främst kanske med
hjälp av en fungerande teknologisk infrastruktur; bredband exempelvis.
Just nu ser Regeringen över möjligheten till omlokalisering av statliga myndigheter ut i
landet och från Stockholm, för att visa att staten finns i hela landet och inte bara i
Stockholm. Detta är mycket positivt och något man verkar se ut att realisera, med flera
hundra statliga arbetstillfällen som flyttas ut i landet, till exempelvis till Östersund och
Kalmar. Kommuner runtom i Sverige brukar vara snabba att påpeka att staten måste ta
sitt ansvar och fördela ut statliga jobb ut i landet.
Vi socialdemokrater vill att hela Krokoms kommun ska ha förutsättningar att leva.
Därför anser vi det vore på sin plats att kommunen tar fram förslag på kommunala
verksamheter som skulle kunna omlokaliseras ut i kommunen, exempelvis till Föllinge
och Änge.
Detta bör ske inom en snar framtid. Vi är av den uppfattningen att detta skulle medföra
många positiva ting.

Därför vill vi att:
-

Kommunledningen tar fram förslag på lämplig verksamhet att
utlokalisera till orter utanför Krokoms samhälle
Att vid nyinrättande av olika kommunala verksamheter överväga att
förlägga dessa till orter utanför Krokoms samhälle

