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Satsningar på fler bostäder och bättre arbetsmiljö i
oppositionens budget för Krokom
Socialdemokraterna i Krokoms kommun satsar på fler bostäder och en
bättre arbetsmiljö i oppositionens förslag till budget 2018.
Varje vår fattas beslut om kommunens rambudget för nästkommande år och plan för
de efterkommande två åren. Förutom majoritetens förslag lägger också
Socialdemokraterna och Vänstepartiet sitt gemensamma förslag till budget.
-

I årets budget väljer vi att satsa stort på att få igång bostadsbyggandet i
Krokoms kommun. Nu gäller det att ta ansvar för kommunens utveckling nu och
framåt. Vi vill se bättre framförhållning av markinköp, planprocesser och
snabbare beslutsvägar; det byggs alldeles för lite bostäder och det vill vi ändra
på, säger Niklas Rhodin (S), oppositionsråd Krokom.

Krokoms kommun har länets högsta sjukfrånvaro, den ligger i år på över 8%. Det är
varken bra för de enskilda individerna eller för kommunens ekonomi.
Socialdemokraterna menar att det krävs åtgärder för att komma till bukt med de höga
ohälsotalen:
-

Medarbetarna behöver känna mer frihet i sitt dagliga arbete, vi vill gå från att
det ska vara uppgiftsstyrt till uppdragsstyrt och därigenom kan vi få
medarbetarna att slippa känna tidspress; man måste känna att man räcker till. Vi
vill också se högre grundbemanning och tillsättning av vakanta rader, säger
Annika Hansson (S), oppositionsledare i Socialnämnden.

Totalt sett lägger oppositonen in cirka 7 miljoner kronor över en treårsperiod i olika
åtgärdspaket för att få ned de höga ohälsotalen.
På grund av bristfällig framförhållnin och brist på långsktighet är situationen svår för
vissa av kommunens skolor, bland annat Näldens skola:
-

Nuvarande politiska ledning med Centerpartiet i spetsen har alldeles för dålig
framförhållning, det måste till långsiktighet och tydlighet i vad man vill med
kommunens skolor. Vi socialdemokrater står för en god barnomsorg och skola
och då måste vi få till bättre framförhållning och dialog med våra medborgare

för en långsiktigt hållbar lösning för kommunens skolor, säger Jenny Palin (S),
oppositionsledare i Barn- och utbildningsnämnden.
Förutom ökat bostadsbyggande, satsningar på arbetsmiljön och långsiktighet i
skolpolitiken lägger oppositionen in dubbelt så mycket medel för att göra attraktiva
utemiljöer i kommunens tätorter:
-

Det kan handla om bättre planteringar, bättre belysning, parkbänkar och annat.
Det som du ser runtomkring dig helt enkelt. Utemiljöerna i kommunen har länge
varit rejält eftersatta och det vill vi ändra på. Det är viktigt för de som bor där,
det är viktigt för besökarna och potentiella inflyttare, säger Niklas Rhodin (S).
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