
Krokoms kommun befinner sig i ett positivt utgångsläge när vi nu står inför 
ett nytt decennium. Människor vill flytta till kommunen, investeringsviljan är 
stor och fler och fler upptäcker de goda livskvalitéer vi som kommun kan 
erbjuda.  
Nu står vi vid ett vägskäl: Ska vi fortsätta växa eller ska vi gå in i det nya 
decenniet osäkra på var vi ska?  
Vi socialdemokrater väljer det första, det är också därför vi i vårt förslag till 
budget för kommunen för de kommande tre åren lägger ut ambitionen att 
sätta igång ett långsiktigt, ambitiöst och hållbart samhällsbygge i hela 
Krokoms kommun. 
Våra tre viktigaste, övergripande frågor för kommande mandatperiod är fler 
bostäder, bättre förskolor/skolor och en trygg vård och omsorg.  
Vi väljer att investera i välfärden och framtiden, några axplock ur vår budget 
för kommunen:  

• Fler bostäder: Vi ska vara minst 16 000 invånare år 2030. För att bli 
det måste det byggas fler bostäder och snabbare, vi vill 
marknadsföra kommunen bättre för att få in fler aktörer på 
bostadsmarknaden, kommunen kan inte göra allting själva  

• Företagskommunen Krokom: Krokom ska vara en attraktiv kommun 
att starta och driva företag i. Näringslivsavdelningen jobbar idag bra, 
men vi vill ge dem förutsättningar att arbeta mer med att få fler och 
större etableringar till kommunen. Vi behöver exempelvis fler företag 
inom service- och tjänstesektorn  

• Trygga förskolor och skolor: När kommunen växer måste vi se till att 
vi har skolor som håller och där det finns utrymme för att bedriva en 
bra utbildning. Vi vill exempelvis bygga en ny skola i Nälden och få 
till långsiktigt hållbara lösningar i hela kommunen, med fokus på 
barnens bästa och pedagogernas arbetsmiljö  

• En välfärd som det går att lita på: Alla förtjänar en värdig och god 
omsorg när vi blir äldre. Vi socialdemokrater kommer att säkerställa 
att det finns äldreboenden och vi vill att det byggs fler olika typer av 
boenden för äldre  

• En kommun som håller ihop: Idag bor och verkar vi över hela 
kommunen – vilket vi ser som positivt, men det ställer också en del 
krav. Vi behöver bättre vägar och här behöver vi driva på för att få 
mer statliga medel till våra vägar. De gröna näringarna ska ges 
förutsättningar att utvecklas och stärkas via exempelvis Grönt center 
i Ås. Genom att bygga fler bostäder i trä kan vi förädla mer av 
träråvaran lokalt. Vi vill se fler laddstolpar för elbilar i hela kommunen 
för ett grönt och hållbart resande  

• Det ska vara lätt att leva ett gott liv: Föreningslivet och de ideella 
krafterna spelar en oerhört viktig roll i Krokoms kommun. Därför vill 
vi att kommunen ska vara närvarande och stötta våra ideella krafter. 
Vi socialdemokrater vill bygga nytt badhus i Krokom, rusta upp 



ridhuset i Ås och hjälpa till i arbetet att få till en konstgräsplan i 
kommunen  

Vi socialdemokrater väljer att investera i framtiden för ett växande Krokom.  
Krokom ska vara en bra kommun för alla – inte bara några. Vi är ivriga att 
få sätta igång med ett långsiktig och hållbart samhällsbygge i hela 
kommunen. 
Efter 12 år av kortsiktighet från nuvarande Alliansstyre behöver vi en 
nystart i Krokom i höst. 
Niklas Rhodin (S)  
Kommunalrådskandidat  

Maria Jacobsson (S)  
Kandidat till kommunfullmäktige och riksdagen  

Sture Hernerud (S)  
Kandidat till kommunfullmäktige  

Annika Hansson (S)  
Kandidat till kommunfullmäktige  

   
 
 


