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Offensiva satsningar i Socialdemokraternas
förslag till budget
På onsdagens (16/5) kommunfullmäktige i Krokoms kommun behandlades
budgeten för kommunen för år 2019 och de kommande två åren efter det.
Socialdemokraterna lade fram en egen valbudget med satsningar på fler
bostäder, bättre skolor och en trygg vård och omsorg:
- Det är en offensiv, framåtsiktande och ambitiös budget för kommunen som
tar avstamp från vårt nyligen antagna valmanifest och valprogram. Det är
baserat på våra visioner för kommunen; vi vill mer med Krokoms kommun
och vi vill sätta igång ett hållbart samhällsbygge i hela kommunen, säger
Niklas Rhodin, som är Socialdemokraternas kommunalrådskandidat.
Bland satsningarna i budgeten finns bland annat ett nytt badhus i Krokom,
utredning om en ny skola i Nälden, allaktivitetshall i Änge, upprustning av Ås
ridskola, bättre utemiljöer i tätorterna, barnomsorg på obekväm arbetstid, fria
halkskydd invånare över 65 år, åtgärdspaket för att få ned de höga sjuktalen m.m.
- Det är viktigt att vi sätter igång att bygga lägenheter och fler bostäder i
Krokoms kommun, vi har en lång bostadskö och vi socialdemokrater vill
prioritera ett ökat bostadsbyggande i kommunen, säger Niklas Rhodin (S).
Ett annat stort fokus i Socialdemokraternas förslag till budget är bättre
skollokaler, när kommunen växer är det viktigt att samhällsservicen hänger med.
Det finns även ett stort underhållsbehov bland kommunens skolor:

- Situationen på exempelvis Näldens skola är akut, det är absolut inte
tillfredsställande som det ser ut idag. Därför vill vi bygga en ny skola i
Nälden, vi vill se över när och var i Nälden en ny skola ska byggas. Vi behöver
även se över förskole- och skolstrukturen i bland annat Krokom, säger Niklas
Rhodin (S).
I Socialdemokraternas budgetförslag finns även med satsningar som gör det
lättare för invånare att leva ett aktivt och gott liv, ett nytt badhus i Krokom ska
byggas, likaså en allaktivitetshall i Änge och en konstgräsplan:
-

Ett nytt badhus i Krokom är ett måste, vi vill se över möjligheten att bygga
ett nytt badhus i anslutning till Kvarnbacksskolan eller på annat ställe i
Krokom, vi vill även hjälpa till i arbetet med att få till en konstgräsplan i
kommunen, det har varit efterfrågat länge bland många, säger Niklas Rhodin
(S).

Jämfört med den centerledda majoritetens budgetförslag lägger
Socialdemokraterna mer pengar på Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden:
- Det gör vi medvetet då vi ser att det är viktigt att vi satsar på våra unga och
äldre, det är i dessa två nämnder dessa verksamheter finns, därför lägger vi
mer pengar här, säger Niklas Rhodin (S).
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