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STÅ TILLSAMMANS FÖR DEN
SVENSKA MODELLEN
Den svenska modellen är under attack

Stå upp för den svenska modellen! Tillsammans måste vi se till att både arbetslösa och de som får stanna i Sverige
jobbar och bidrar till samhällsbygget.
Men nu attackerar de borgerliga partierna den svenska modellen genom att lägga fram förslag om sänkta löner, sämre
arbetsvillkor och nya nedskärningar.
Därför behövs ditt stöd. I Sverige ska alla kunna leva på sin lön. Ta ställning för den svenska modellen!
Vi socialdemokrater tar tydlig ställning för den svenska modellen:
•

En arbetsmarknad där arbetsgivare och fackliga organisationer bestämmer löner och villkor. Politiker ska se till

att fler kan jobba – inte sänka löner.
•

En bättre välfärd för alla. Då behövs fler anställda i skolan, sjukvården och äldreomsorgen – inte fler skattesänk-

ningar.
•

Ett samhällsbygge där vi investerar tillsammans i utbildning, bostäder, företagande och klimatsmart infrastruktur.

För Sveriges styrka är sammanhållning – inte växande klyftor.
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NYHETER

Stå tillsammans för den svenska modellen

RÄTTSSÄKERHETEN
OCH DEMOKRATIN
MINSKADES
Kommunfullmäktige 27/4

Kommunfullmäktige
hölls i Trångsviken den
27/4.
Ett av ärendena som
behandlades handlade om
Socialnämndens arbetsutskotts sammanställning.
Som det har sett ut tidigare har den bestått av 5
ordinarie ledamöter och 5
ersättare.
I arbetsutskottet förbereds ärenden som ska
vidare till Socialnämnen.
Nu ville majoriteten i
kommunen ändra detta
och istället bara ha 3 ordinarie ledamöter.
Från Socialdemokraternas sida valde vi att lägga
vår röst för att bibehålla
den nu rådande sammansättningen.
Vi menar att det
med fler ögon blir mer

TÅRTKALAS PÅ HÄLLEBO
ÄLDREBOENDE, EDE
Socialdemokraterna vill tacka alla som var med och byggde upp den svenska modellen och
vidareutveckla den. Därför gjorde Socialdemokraterna i Krokoms kommun besök på Hällebo
äldreboende i Ede för att tacka för den insats de äldre gjort för att bygga upp den generella
välfärden. Riksdagsledamoten Anna-Caren Sätherberg (S) Var med på besöket i Ede.
- Jag vill tacka alla som har varit med och lagt grunden för det samhälle vi har idag, säger Anna-Caren
Sätherberg.
- Rätten till ett jobb, lön att leva på, barnomsorg och bra utbildning är frågor som aldrig går ur tiden.
Socialdemokraterna i Krokom bjöd på tårta och passade samtidigt på att presentera sin nya logotyp,
som får representera vad partiet står för: Utveckling på riktigt.
- Vi står för en utveckling som är på riktigt och den här nya loggan visar det tydligt, säger Niklas Rhodin
(S), blivande oppositionsråd i Krokom.

rättsäkra hanteringar av
de ärenden som bereds
i Socialnämndens arbetsutskott, som ofta handlar
om myndighetsutövning.

Den socialdemokratiskt ledda
regeringen satsar i sin budget 10
miljarder extra på kommunerna till 2017. Det innebär cirka
14,5 miljoner extra årligen till
Krokoms kommun!

Det byggs alldeles för lite i
Krokoms kommun! Det råder
skriande bostadsbrist i kommunen och det byggs ingenting. Vi
socialdemokrater vill att kommunen antar en tillväxtplan för ökat
bostadsbyggande.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna
och Miljöpartiet valde
dock att förminska arbetsutskottet.

TILLSAMMANS FÖR SVERIGE

VILL DU VARA MED I ARBETET FÖR ETT BÄTTRE KROKOM?
Bli medlem idag, det är enkelt!
SMS:a SAP (mellanslag) medlem (mellanslag)
tiosiffrigt personnummer till 72456.
Eller gå in på:
www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/
Vi finns både på Facebook och Instagram.
Sök på Socialdemokraterna i Krokoms kommun.
Läs mer om vår politik på:
sikrokom.wordpress.com

