
EN BÄTTRE PLAN FÖR KROKOMS KOMMUN

ETT OFFENSIVT OCH HÅLLBART 
SAMHÄLLSBYGGE 

För att kommunen ska fortsätta utvecklas behö-
ver det byggas fler bostäder. 

Med fler bostäder kommer det fler människor till 
kommunen. Med fler invånare får vi mer resurser 
till bland annat äldrevården och skolan. 

Vi har ett unikt läge mellan två starka tillväxt-
kommuner och vi måste dra nytta av detta, bland 
annat med djupare samarbete kommunerna 
emellan.

Vi vill sätta upp ett offensivt tillväxtprogram där 
vi ger möjlighet för ökat bostadsbyggande och 
fler möjligheter för kommersiell och industriell 
verksamhet att etablera sig i kommunen. 

Vi främjar hållbar utveckling med ansvarstagande 
för miljön och ser det som en naturlig del i vårt 
samhällsbygge. 

Därför vill vi satsa på:
• Ett tillväxtprogram för Krokoms kommun
• Att ge möjlighet för fler bostäder
• Att utöka verksamheten i kommunens 
   lokalkontor

KROKOM
KAN BÄTTRE

Vill du vara med i arbetet för riktig 
utveckling i Krokoms kommun?

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



VI HAR EN POLITIK FÖR UTVECKLING
PÅ RIKTIGT

Den enskilt viktigaste frågan för fortsatt utveck-
ling i kommunen är bostadsbyggande. Det har 
inte byggts hyresrätter i kommunen på många år. 

Vi vill inrätta ett tillväxtprogram med markupplå-
telser för flerbostadshus, villor och kommersiell 
service. Vi vill att det byggs för framtiden. God 
boendemiljö med långsiktiga och hållbara lös-
ningar. 

Modernt utrustade skolor och med IT som fung-
erar ger bra förutsättningar för våra barn i hela 
kommunen.  

Det behövs en politisk ledning som vågar satsa 
och ta tag i viktiga framtidsfrågor för kommunen. 
Vi socialdemokrater har högre ambitioner och en 
bättre plan för Krokoms kommun. 

MER JÄMLIKA SKOLOR 

Trygg, framtidsinriktad och modern ska vara 
ledorden för våra skolor. Det finns stora olikheter 
mellan våra skolor i kommunen idag. Tillgången 
till bra teknisk utrustning, stimulerande lärande-
miljöer och god pedagogik ska finnas i kommu-
nens alla delar. 

En bra skolmiljö gör att våra barn tar till sig kun-
skap bättre, därför är det så viktigt att vi satsar 
på en bra inre och yttre miljö i hela kommunen. 
I skolan ska det serveras ekologisk och närprodu-
cerad mat så långt som möjligt.  

Därför vill vi satsa på:
• Avgiftsfri kulturskola
• Barnomsorg på obekväm arbetstid
• Läxhjälp i skolan
• Lokalproducerad och ekologisk mat i våra
   skolor och förskolor

FRAMTIDENS VÅRD OCH OMSORG 

Arbetet för framtidens välfärd börjar här och nu. 
Framtidens äldre kommer att ha andra behov än 
idag. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda den 
omsorg som våra äldre i framtiden kommer att 
efterfråga.

God omvårdnad förutsätter att vi har anställda 
som trivs, orkar med sina arbetsuppgifter och ser 
utvecklingsmöjligheter med sitt arbete. Arbetet 
för framtidens välfärd innebär därför också goda 
anställningsvillkor där våra anställda har möjlig-
heter att ha delaktighet i arbetets utveckling. 

Vi vill stärka ungdomarnas möjlighet till en 
drogfri och meningsfull fritid. Därför vill vi bland 
annat utveckla kommunens fritidsverksamhet. 

Därför vill vi satsa på: 
• Mer kulturaktiviteter inom vården 
• Fler händer i vården 
• Byggandet av framtidens äldreboende 
• Fritidsgårdar i kommunen 


