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Krokom kan bli bättre.
Här presenteras en bättre
plan, för en bättre framtid
i Krokoms kommun.
Vi ska framåt - tillsammans.
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Vi har en plan för varje del av livet
FÖR DEN BÄSTA STARTEN I LIVET
Skolan och barnomsorgen är något av det viktigaste för att få en bra start i
livet. Vi socialdemokrater sätter alltid förskola och skola högt på vår agenda. Vi
vill inrätta barnomsorg på obekväm arbetstid, så att alla oavsett hur man arbetar kan få ta del av barnomsorg när det så behövs.
BOSTÄDER FÖR ALLA
Att bli vuxen på riktigt innebär för många att skaffa sig en bostad. Vi vill bygga
fler bostäder så att fler får möjlighet till eget boende. Vi vill även utveckla bostadsmarknaden så att det erbjuds fler olika typer av boenden för äldre.
DET LIVSLÅNGA LÄRANDET
För den bästa starten i livet kommer vi garantera en bra förskola för våra barn.
Skolan ska vara trygg, framtidsinriktad och utmanande. Alla elever ska lämna
högstadiet med behörighet till gymnasium. För att våra invånare ska få goda
möjligheter till framtidens arbetsmarknad krävs goda kontakter med universitet
och att vuxenskolan finns tillgänglig.
FÖR ETT HÅLLBART ARBETSLIV
Vi sätter alltid jobben först. För att upprätthålla en god skola, äldreomsorg med
mera krävs det att vi alla hjälps åt och arbetar och betalar skatt till det gemensamma. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och vi ska hjälpa företag
för lättare etablering och även erbjuda hjälp när de har etablerat sig.
FÖR EN BRA ÄLDREOMSORG
Efter ett långt arbetsliv förtjänar du den bästa möjliga äldrevården. Oavsett
om du vill bo kvar hemma, flytta in i trygghetsboende eller särskilt boende ska
kommunen kunna erbjuda det. Vi socialdemokrater kommer alltid kämpa för de
äldres rätt till en värdig och innehållsrik ålderdom.

Socialdemokraterna kommer göra framtiden bättre för dig, din familj och
Krokoms kommun.
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FÖRORD
En stor del av att vara en politisk ledare är mötet med andra
människor. Man får höra en hel del saker. Olika saker. Stort som smått.
För mig har detta varit en påminnelse om att vår kommun är en dynamisk, generös och kreativ del av Jämtland och Sverige med en stor
potential att göra ännu mer.
Men jag har också hört andra
saker. Kanske inte alltid så positiva,
vilket motiverat mig och socialdemokraterna att arbeta för idéer
kring utveckling framåt som vi
sätter ut i detta valmanifest.
Krokoms kommun är en bra kommun på många sätt. Vi har vacker
natur, framgångsrika företag och vi
har bra skolor.
Men många är ändå oroliga för
framtiden.
Invånare är oroliga för hur man ska
hitta en bostad åt sig, sina barn
eller föräldrar.
För att hitta jobb, för förskolans
och skolans utveckling.
Vi behöver se till att vi får en framtid som är bra för alla och inte bara
några.
Vi socialdemokrater är ivriga att få
sätta igång med utvecklingen av
Krokoms kommun.
Vi vill investera i ett gemensamt
samhällsbygge.
8

Vi vill sätta igång bostadsbyggandet, se till att vi får en framtidssäkrad skola och förskola; finare
utemiljöer och ökad framtidstro till
kommunen.
Vi har som vision att göra Krokom
till en framtidskommun. Det är ett
stort löfte. Ett löfte som engagerar
men som också ställer krav på oss.
Det här valet handlar om vilken
framtid vi vill ha i Krokoms kommun.
Vi socialdemokrater vill bygga
ett samhälle där ingen känner sig
utanför, där alla får ta del av det
växande välståndet; där man har
tilltro till välfärden och där man
känner sig trygg.
Låt oss bygga ett Krokom där vi
investerar i fler bostäder, bättre
förskolor och skolor och en god
vård och omsorg.
Ett samhälle där vi låter välståndet
komma fler till del.
Låt inte Centerpartiet hålla Krokom tillbaka.
ETT KROKOM BRA FÖR ALLA INTE BARA NÅGRA

Låt oss istället bygga ett samhälle
som är bra för alla och inte bara
några.
Socialdemokraterna vill i och med
detta valmanifest presentera vår
plan för Krokoms kommun för de
kommande fyra åren och det decennium som ligger framför oss

Niklas Rhodin (S)
Kommunalrådskandidat
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KAPITEL 1
FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
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VI VILL ÖKA BOSTADSBYGGANDET
OCH UTVECKLA BOSTADSMARKNADEN
I HELA KOMMUNEN
Hemmet är det som livet kretsar
kring. Det är grunden för det
mesta, hemmet är trygghet, det
är grunden för familjen - tryggheten som behövs för att vi ska
kunna bygga upp ett liv och ha
drömmar om framtiden.
För många i Krokoms kommun
är det svårt att finna ett hem och
bygga en framtid för sig och sin
familj. Krokom har en bostadsbrist.
För att säkra framtiden krävs det
fler invånare. När vi blir fler yngre
och fler äldre ökar försörjningsbördan för de som arbetar. För att bli
fler måste det byggas mer i kommunen.
Vi vill investera i fler bostäder i
Krokoms kommun. Det behövs fler
hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsbostäder såväl som småhus.
Väntetiden på att få en lägenhet
i kommunen är idag flera år. Det
håller inte. Fler måste tillåtas flytta
hit. Samtidigt behöver vi utveckla
bostadsmarknaden.
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Det finns ställen i vår kommun där
det behövs nya bostäder, men det
finns även områden där vi behöver
ställa om befintliga bostäder till
mer anpassade bostäder för exempelvis äldre.
Många äldre vill lämna sina bostäder och bo mer centralt men med
någon form av service att tillgå.
Det handlar alltså inte om traditionella äldreboenden, utan mer som
ett slags trygghetsboenden.
Trygghetsboenden kan byggas
i våra tätorter. Därför vill vi ge i
uppdrag till det kommunala bostadsbolaget att ta fram en plan
för att anpassa vissa lägenheter till
trygghetsboenden för äldre.
Kommunen kommer inte kunna
bygga allting själv. Därför vill vi
socialdemokrater bjuda in även
privata byggföretag att bygga
bostäder och trygghetsboenden i
kommunen.
Idag finns det inte någon mark att
bygga på i många områden. Därför
behöver vi köpa in mer kommunal
byggbar mark.
När vi har gjort det kan vi också
börja marknadsföra oss som en
kommun där företag kan investera
och bygga i.
När vi bygger nya bostadsområden ska vi tänka mer långsiktigt.
ETT KROKOM BRA FÖR ALLA INTE BARA NÅGRA

När vi får fler invånare kommer vi
få fler barn och barn behöver förskolor och skolor att gå på, såväl
som fritidsaktiviteter på fritiden.
Här har kommunen halkat efter de
senaste åren. Därför vill vi planera
mer långsiktigt och se till att de
behov som uppstår kan hanteras
på ett bra och snabbt sätt.

FRAMTIDENS SKOLOR
OCH FRITIDSAKTIVITETER FÖR BARN OCH
UNGA
Samtidigt som kommunen växer
och vi blir fler behöver vi se till
att våra barn och unga kan leva
ett gott liv och ha en bra fritid.
Framtidens skolor i Krokoms kommun behöver ta tillvara på den nya
tekniken som i rask takt utvecklas.
I vår vidsträckta kommun finns det
ett stort behov av digitalisering
på våra skolor, exempelvis genom
fjärrundervisning och andra nya
lösningar.
Våra barn behöver få tillgång till
framtidens nya teknik och ta till
sig av vad den kan erbjuda. Därför
är satsningen på fler datorer och
surfplattor till våra barn i skolorna
viktig.

SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018

13

Samtidigt som våra barn får ta del
av vad den nya tekniken kan erbjuda behöver vi se till att de kan röra
på sig och få en aktiv fritid.

Exempelvis ska staket finnas ut
mot parkeringar så att barnen inte
av misstag springer ut från skolgården och kan hamna i fara vid bilar.

Idag är alltför många barn stillasittande för mycket på fritiden.
Därför behöver vi skapa utemiljöer
som är inbjudande, tillgängliga och
som bjuder in till lek och aktivitet.

Kommunens förskolor och skolor
ska byggas i trafiksäkra områden.
Det ska kännas tryggt att lämna
sina barn på förskola och skola
och det ska kännas tryggt att som
pedagog arbeta i kommunens
skolverksamheter.

Vi vill stärka det redan starka
föreningsliv som finns i kommunen och stötta upp de ideella
krafterna. De är av vital betydelse
för kommunen och utvecklingen
framåt.
Våra fotbollsplaner är viktiga för
våra barn och unga och vi vill investera i en miljövänlig konstgräsplan.
En allaktivitetshall i Änge är nödvändig både för skolan i Änge men
även för våra barns fritid. Därför
vill vi att kommunen går in med
finansiering för detta. Det privata
näringslivet i Offerdalsbygden ska
inte belastas med detta.
Utemiljöerna vid kommunens skolfastigheter behöver utvecklas. De
ska vara inbjudande och bjuda in
till lek.
Parkeringarna vid våra skolor ska
vara trafiksäkra och säkra för våra
barn.
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Vi socialdemokrater vill skapa trygga och säkra vägar för våra barn
att ta sig till skolan. En nära dialog
med berörda parter, exempelvis
Trafikverket, är viktig för att få en
bra helhetslösning.
Vi är kritiska till den dåliga framförhållning som råder idag vad gäller
utbyggnad av skolor och förskolor
och kommer arbeta mycket för att
få bättre framförhållning och planering av förskolor och skolor vid
nya exploateringsområden.
När vi ser att fler flyttar in i våra
orter eller vid byggande av nya bostadsområden måste kommunen
hänga med och se till att det finns
goda lärmiljöer för barnen och att
det är attraktiva arbetsplatser för
pedagoger och andra anställda
inom skolan.
Fritidsgårdarna spelar en viktig roll
och vi vill att kommunens fritidsgårdar är tillgängliga och öppna.
ETT KROKOM BRA FÖR ALLA INTE BARA NÅGRA

I och med den nya kommunallagen
ges det mer utrymme och flexibilitet för ökat samarbete över kommungränserna. Detta behöver vi ta
tillvara på.
Vi vill att Krokoms kommun söker
samarbete på de områden där
det går med våra grannkommuner
Östersund, Åre och Strömsund,
såväl som med våra norska grannkommuner Lierne och Röyrvik.

FRAMTIDENS UTMANINGAR KRÄVER
ÖKADE OCH MER
TÄTA SAMARBETEN
De utmaningar Krokoms kommun
står inför är inte unika för just
oss. Våra grannkommuner och regionen delar många av utmaningarna – därför måste vi aktivt söka
och bejaka ökat samarbete.
Vi står inför stora utmaningar i
framtiden. Vi blir allt fler äldre och
yngre samtidigt som allt färre ska
försörja allt fler.
Miljöhotet är verkligt och något
som vi som kommun måste förhålla
oss till och anpassa oss till.
Finansieringen av olika infrastruktur är något som är dyrt och som vi
inte alltid själva mäktar med.
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Samarbetet mellan kommunen och
regionen inom en rad områden
behöver förbättras. Här vill vi som
kommun vara lyhörd och arbeta
fram bästa möjliga lösning för våra
medborgares skull.
Samtidigt som vi behöver öka samarbetet med våra grannkommuner
och regionen, behöver vi också se
till att hänga med i vad som händer i övriga Sverige och EU. Vi får
inte glömma bort att vi är en del
av det internationella samarbetet
EU.
EU kan erbjuda stöd i olika projekt
och vi kan också se över möjligheterna att använda oss av den Europeiska Investeringsbanken (EIB)
för att lösa dyra investeringar för
infrastrukturprojekt i kommunen
och i länet.
Vi vill se över möjligheterna till utökat demokratiutbyte i andra länder
runtom i Europa.
15

Krokoms kommun har vänskapsorter både i Sverige såväl som i Kina.
Medborgardialoger om viktiga
frågor ser vi som naturligt och
vi kommer arbeta aktivt för att
utveckla detta, medborgare ska
så tidigt som möjligt få vara med i
beslut som rör dem.

INFRASTRUKTUR
OCH UTVECKLING
I HELA KOMMUNEN
Idag bor och verkar vi utspritt i
hela Krokoms kommun – något vi
ser som positivt.
På våra landsbygder i kommunen
är det viktigt att servicekontoren
får fortsätta sin verksamhet och att
dessa utvecklas.
Vi ser mycket positivt på de satsningar den socialdemokratiskt
ledda regeringen gör genom att
omlokalisera statliga arbetstillfällen
ut i hela landet, detta ska fortsätta
vid en socialdemokratisk valvinst.
Samtidig som staten omlokaliserar
arbetstillfällen så behöver även
kommunen omlokalisera mer verksamhet ut i hela kommunen.
Företagandet är viktigt för kommunens fortsatta utveckling och
därför är Näringslivskontorets
arbete viktigt och något som vi
kommer att prioritera även framöver.
För att kunna bo och leva på landsbygden krävs det bättre infrastruktur i form av vägar och bredband.
Bredbandsutbyggnaden fortlöper
och inom ett par år beräknas hela
kommunen vara uppkopplad.
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Detta är positivt och något som vi
bejakar.
Krokoms kommun har många mil
grusvägar. Många av dessa är riktigt dåliga och underhållet på dem
är under all kritik. Idag finns ingen
nedre gräns för hur dålig en väg
får vara för att anses vara acceptabel. Det är inte acceptabelt och
något som vi kommer söka påverka för en ändring.
Vi kommer fortsätta arbeta för att
Krokoms kommun och Jämtlands
län får större mängd medel avsatta
för upprustning av vägnätet. Det
är inte rimligt att Jämtlands län får
lika mycket medel till vägar som
exempelvis Blekinge län som inte
alls har samma geografiska yta och
samma antal kilometer väg som
Jämtlands län. Beräkningsmodellen
behöver ses över.

stärkas via Grönt center i Ås och
vid bebyggelse ska vi vara vaksamma och försiktiga vad gäller bebyggelse av jordbruksmark.
Mathantverket i regionen och i
Krokoms kommun är en möjlighet
för länet och kommunen att stärka
vårt varumärke och som besöksmål
göra oss intressantare.
Eldrimners arbete är viktigt och
vi vill att det arbete som görs där
fortsätter

En långsiktigt hållbar lösning för
trafiksituationen vid Åsbacken är
av hög prioritet. Vi kommer fortsätta arbetet med att få till stånd
en långsiktigt hållbar lösning.
En station i Nälden för persontransport på järnväg är mycket
viktigt för kommunens utveckling.
Vi kommer arbeta för att få en
lösning gentemot Trafikverket. Vi
ser gärna att även Trångsviken i
framtiden får en tågperrong.
De gröna näringarna ska fortsätta
SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018
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EN MER DYNAMISK
OCH MODERN
ARBETSMARKNAD
Arbetsmarknaden i Krokoms
kommun domineras idag av småföretagande, gröna näringar och
det offentliga. Vi vill utveckla och
modernisera arbetsmarknaden i
hela kommunen.
Småföretagandet i Krokoms kommun är idag starkt och sysselsätter
många. Vi socialdemokrater tycker
detta är positivt och något vi kommer arbeta för att utveckla och
uppmuntra.
Det offentliga spelar också en
viktig roll. Krokoms kommun är
kommunens största arbetsgivare, vilket sätter press och krav på
kommunen.

De gröna näringarna spelar en viktig roll i Krokoms kommun och vi
socialdemokrater kommer fortsätta arbeta för att förutsättningarna
för de som är sysselsatta inom de
gröna näringarna är bra.
Samtidigt som dessa beståndsdelar utgör en viktig bas i Krokoms
kommuns arbetsmarknad vill vi
socialdemokrater modernisera och
vitalisera den ytterligare.
Vi vill locka fler olika typer av företag till kommunen. Vi socialdemokrater kommer också driva på för
att staten ska omlokalisera myndighetsjobb till Krokoms kommun.
Det är också viktigt att vi ser till att
arbetsmarknaden konstant förändras och utvecklas. Det sämsta
tänkbara är att den står still och
stagnerar.

Vi vill uppmuntra fler att söka till
de arbetsplatser som kommunen
har att erbjuda. Särskilt viktigt
blir det när det sker en generationsväxling. Kommunen behöver
arbeta för att bli en mer attraktiv
arbetsgivare genom att vara mer
flexibel, lyhörd och våga tänka
nytt.
Kulturen inom kommunens olika
verksamheter ska vara öppen,
tolerant, lyhörd och genomsyras av
mångfald och jämlikhet.
18
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EN TRYGG
ÄLDREOMSORG
OCH HEMTJÄNST
För oss socialdemokrater är det
viktigt att det går att lita på välfärden. Den kommunala omsorgen ska vara bra och tillgänglig
för alla.

De nya äldreboenden som kommunen ska bygga måste vara
moderna och med starkt fokus på
de inneboendes och personalens
välmående. De institutionsliknande
byggnader som uppfördes förr ska
vara ett minne blott; de nya byggnaderna ska vara trivsamt utformade.

När vi bygger framtidens äldreomsorg är det viktigt att beakta
vad framtidens äldre kommer
ha för behov och önskemål. Den
kartläggning som kommunen har
gjort, tillsammans med PRO och
SPF:s undersökningar, ger oss en
god överblick över vad våra äldre
önskar och efterfrågar.
Det är viktigt att personalen mår
bra och att de orkar med sitt arbete. Vi socialdemokrater vill låta
anställda få goda möjligheter till
utveckling i sitt arbete.
Det ska bli ett slut på sekundersmätningar av hemtjänsttid
och vi vill få ett slut på de delade
turerna.
Vi vill öka grundbemanningen och
göra det uppdragsstyrt istället för
som idag, då det är uppgiftsstyrt.
Mer frihet för arbetstagaren och
mer tid för brukare tror vi kommer
göra det mer attraktivt att arbeta i
kommunen.
SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018
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TRYGGHET
Krokoms kommun är en av de
tryggaste platserna i landet att
bo och leva i.
Vi lever på en av de tryggaste
platserna i landet, ändå upplever
invånare en ökad osäkerhet. För
oss socialdemokrater är det självklart att det ska gå att lita på att
polisen kommer när man ringer.
Krokoms kommun med sin vidsträckta geografi och utspridda
befolkning skapar i sig en trygghetsutmaning. Därför välkomnar
vi den socialdemokratiskt ledda
regeringens stora satsningar på
fler polisanställda. Vi menar dock
att det utöver fler poliser krävs
ytterligare åtgärder.

Det arbete som gjorts att få till
bilaterala avtal för samverkan över
nationsgränserna är viktiga för
Krokoms kommun.
Trygghet handlar inte enbart om
rent polisiära frågor. Det handlar
också om vetskapen att du får den
vård du behöver, den bästa möjliga
skolgången för dina barn och att vi
har sociala skyddsnät som fungerar.
Vi socialdemokrater ser tryggheten
ur ett helhetsperspektiv och därför
är det för oss viktigt att vara tuffa
mot brottsligheten och mot orsakerna till brottsligheten.

Den stora omorganisation av
polisen som beslutades av den
förra Alliansregeringen har ökat
avstånden mellan medborgare och
polismyndigheten.
För att säkra rekryteringen av poliser till landsbygden bör personer
med koppling till orten erbjudas
anställning på orten eller i dess
närhet efter avslutad utbildning.
De stora satsningar som görs på
fler anställda inom Polisen från socialdemokratiskt ledda regeringen
är bra.
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SAMERNA - VÅRT
URFOLK

EN MER JÄMSTÄLLD
KOMMUN MED
PLATS FÖR FLER
MÄNNISKOR
Vi socialdemokrater har ambitionen att göra Krokom till en
öppen, tolerant och intressant
kommun för alla.
I Krokoms kommun ska alla vara
välkomna, oavsett om du är född i
Sverige eller i annat land. Oavsett
vilket kön du har. Oavsett vilken
sexuell läggning du har.
Vi vill att Krokoms kommun ska bli
bättre på att arbeta med jämställdhetsfrågor.
Öppenhet och tolerans ska vara
självklart i kommunens alla verksamheter och när vi planerar nya
bostäder, äldreboenden eller annat
så ska detta ges en stor plats under planeringsförutsättningarna.

SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018

Den sjätte februari 2018 firades
100-årsjubileet av samernas första svenska landsmöte i Staare,
Östersund. Länet är sydsamiskt
område och Krokoms kommun är
en förvaltningskommun, tillsammans med sex andra kommuner i
länet, liksom Regionen.
Detta germöjligheter för barn att
lära sig samiska och äldre att få använda sitt språk inom äldreomsorgen. Även i kontakt med myndigheter har samerna rätt att använda
sitt språk.
Renskötseln är en viktig grund för
den samiska kulturen och identiteten. Renskötselområdet omfattar
halva Sveriges yta. Därmed inte
sagt att all mark lämpar sig för
renbete. Rovdjurens påverkan på
rennäringen behöver ytterligare
belysas.
Därför vill vi socialdemokrater
arbeta för:
• En ökad kunskap om samer som
urfolk hos allmänhet, politiker och
myndigheter
• Att förbättra stödet och förutsättningar för olika samiska näringar
21
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KAPITEL 2
FLER BOSTÄDER FÖR
ATT TRYGGA FRAMTIDEN
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FLER BOSTÄDER FÖR
EN BÄTTRE FRAMTID
Målet är att minst 16 000 invånare ska bo i kommunen 2030. För
att lyckas med detta krävs det att
vi sätter igång bostadsbyggandet.
Kommunens målsättning är att vi
ska vara 16 000 invånare fram till
2030. Med dagens byggtakt kommer vi inte nå detta mål inom den
tidsramen.
Vi socialdemokrater kommer sätta
igång med markinköp för bostadsbyggande, skapa planer för
bostadsbyggande både kortsiktigt
men också långsiktigt.
För att lyckas bygga fler bostäder
kommer vi inrätta en strategisk
samhällsplanerare som får i uppgift att leda samhällsplaneringen
baserat på politikens visioner. Vi
kommer skapa någon form av planeringsutskott under kommunstyrelsen. Detta för att få till ett effektivare och mer gränslöst arbete för
att få igång bostadsbyggandet och
få goda planeringsförutsättningar.
Idag är det alldeles för mycket
stuprörstänk.

Den mark som nu bebyggs köptes
in för decennier sedan. För att kunna föra en aktiv markinköpsstrategi ser vi socialdemokrater det som
nödvändigt att kommunen anställer eller hyr in personal som kan
arbeta med detta.
För att vara på tå krävs det att vi
är mer långsiktiga vad gäller samhällsplaneringen och markinköp är
en viktig ingrediens i detta.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att bostadsbyggandet ökar i
kommunen; med fler hyresrätter,
bostadsrätter, trygghetsbostäder
och äldreboendeplatser
• Vi är minst 16 000 invånare år
2030
• Att kommunen arbetar mer aktivt med inköp av byggbar tomtmark

Kommunen måste arbeta mer med
markinköp.
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UTVECKLING AV BOSTADSMARKNADEN
FÖR ATT PASSA ALLA
ÅLDRAR
Vi socialdemokrater vill skapa
en kommun som är bra för alla,
inte bara några och då spelar
bostäder en viktig och stor roll.
Den senaste tiden har det byggts
mestadels småhus, vilket är bra;
men vi behöver ständigt utveckla
bostadsmarknaden och försöka
skapa en så jämn bostadsmarknad som möjligt.
I vissa delar av kommunen råder
det bostadsbrist vad gäller hyresrätter, i andra delar av kommunen
är det en mer jämn bild av bostadsmarknaden, det finns i vissa
delar ofta hyresrätter lediga. I
dessa delar av kommunen är det
viktigt att framöver kunna utveckla
bostadsmarknaden på så sätt att
det skapas en naturlig flyttkedja
för människor.
SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018

När man är ung behöver man
en hyresrätt, för de “mitt i livet”
behövs plats för egen villa eller
bostadsrätter, när man blir lite äldre blir det mer viktigt med trygghetsboenden och när man är äldre
behövs tillgång till särskilt boende.
Möjligheten till denna flyttkedja vill
vi socialdemokrater skapa i kommunen.
Vi ser problemen som finns på bostadsmarknaden i kommunen och
vill göra något åt dem.
Det är också därför vi vill bygga
minst 600 nya bostäder fram till
2030. Vi kommer ge förutsättningar för det kommunala bostadsbolaget Krokomsbostäder till ökat
bostadsbyggande, vi vill ge goda
förutsättningar för privata intressenter att bygga bostäder i kommunen och vi kommer att trygga
framtidens äldreomsorg genom att
se till att det finns trygghetsboenden i kommunens större orter.
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FLER HUS I TRÄ FÖR MER SPÄNNANDE
EN BÄTTRE MILJÖ
OCH GENOMTÄNKOCH MER SPÄNNAN- TA SAMHÄLLEN
DE SAMHÄLLEN
För att kommunen ska bli attraktiI Krokoms kommun spelar skogsnäringen och de gröna näringarna
en viktig roll. Vi socialdemokrater
vill använda mer trä när kommunen bygger bostäder. Det är bra
för våra företag som är verksamma inom skogsnäringen såväl som
miljön.
Trähus “andas” och tar upp koldioxid och bidrar därmed till en bättre miljö. Vi socialdemokrater tror
också att Krokoms kommun kan bli
mer spännande och attraktivt att
bosätta sig i genom att bygga fler
hus i trä. Det kan ge kommunens
tätorter en ny slags karaktär.

vare att bo i vill vi socialdemokrater lägga extra energi på att få en
mer sammanhållen, inbjudande
och attraktiv boendemiljö i våra
orter.
Det finns stora brister inom detta
område. Våra samhällen ger ofta
ett mycket splittrat och oroligt intryck. För våra medborgares trivsel
blir det alltmer viktigt med hur det
ser ut där man bor och hur utemiljöer och det offentliga rummet är
utformat.

Goda exempel på högre bostadshus i trä finns i hela Sverige, närmast Östersunds kommun. Vi tycker det är självklart att vi ska bygga
fler hus i trä i Krokoms kommun.

Vi socialdemokrater vill använda
ett gestaltningsprogram för att ta
fram riktlinjer för hur vi ska utforma våra samhällen och det offentliga rummet i kommunen.
Vi vill få till bättre utemiljöer för
alla våra invånare, ung som gammal.

Vi socialdemokrater kommer arbeta för:

Vi socialdemokrater kommer arbeta för:

• Att kommunen använder trä i
högre utsträckning vid nybyggnationer

• Att kommunen tar fram ett gestaltningsprogram för tätorterna
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KAPITEL 3
DET LIVSLÅNGA LÄRANDET,
FRAMTIDENS FÖRSKOLOR OCH
SKOLOR
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EN SKOLA BRA FÖR
ALLA, INTE BARA
NÅGRA
För oss socialdemokrater är skolan och utbildningen viktig. Det
är en central del av det välfärdssamhälle vi har byggt och som vi
vill utveckla vidare. Skolan ger
våra invånare möjlighet till en
god start i livet och vidare utvecklingsmöjligheter i framtiden.
I en kommun där invånarna erbjuds
en bra utbildning finns också en
bra framtid.

Det livslånga lärandet ska bli verklighet. Det får inte bara stanna vid
en vacker tanke.
Vi kommer arbeta hårt för att göra
alla utbildningar ännu bättre och
detta kommer vara ett prioriterat
område i det samhällsbygge vi vill
påbörja i Krokoms kommun.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Bättre inre och yttre lärmiljöer
för kommunens skolelever
• En ny skola i Nälden

Samhället och omvärlden förändras idag så snabbt att olika slags
studier ständigt blir aktuella såväl
för unga som medelålders och äldre. Rätten till god utbildning och
fortbildning är i grunden en ren
demokrati- och rättvisefråga.
Sedan den allmänna folkskolan infördes i Sverige 1842 har stora förändringar skett inom skolans värld.
Vi socialdemokrater minns tiden då
det inte var självklart att alla som
ville fick möjlighet att studera.
Kunskap är grunden för människors frihet och för oss socialdemokrater är alla människors rätt till
utbildning en av de allra viktigaste
frågorna.
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FRAMTIDENS
SKOLOR I KROKOMS
KOMMUN

har goda lärandemiljöer. Det ska
helt enkelt kännas tryggt att lämna
barnen på skolan med vetskapen
om att de får den bästa möjliga
utbildningen.

Barn och ungdomar kommer till
skolan med olika förutsättningar
och behov. Alla ska ges likvärdiga möjligheter till en god start
i det livslånga lärandet. Även
vuxna ska få goda möjligheter till
studier utifrån de egna förutsättningarna.

Personalen är oerhört viktig för
elevernas kunskapsutveckling. För
att locka till oss utbildade pedagoger till våra skolor vill vi socialdemokrater inleda tätare samarbete
med universiteten för att visa upp
vilka möjligheter som finns att arbeta inom skolans värld i Krokoms
kommun.

Alla elever i Krokoms kommun ska
lämna skolan med goda kunskaper
och med ett gott självförtroende. Skolan måste därför fortsätta
utvecklas.
För att våra elever ska få en så bra
skolgång som möjligt ser vi socialdemokrater det som viktigt att
våra skolor ständigt utvecklas och
blir bättre.
Vi vill att våra elever och barn ska
gå i skolor med gott underhåll, bra
plats för att studera och kunna utvecklas och med en bra personal.
Underhållet av våra skolor vill vi
se över och göra insatser där det
behövs för att stärka upp såväl den
inre som yttre miljön.
För oss socialdemokrater är det
viktigt att våra elever och barn går
i en skola som är anpassad för det
antal elever som går där och som
SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018

För den personal som inte har
lärarlegitimation vill vi att kommunen ska kunna erbjuda stöd för
vidare studier.
Krokoms kommun är en kommun
som är stor till ytan. Det ställer
krav och press på vår skolorganisation. I och med att vi är en så stor
geografisk kommun, med invånare
boende i princip överallt, behöver
vi ha skolor på flera orter runtom i
kommunen. Idag har vi skolor med
knappt 20 elever, samtidigt som vi
har skolor med 300-450 elever. Det
gör att det blir stora variationer i
kommunens skolorganisation.
För att locka behörig personal
till de mindre enheterna behöver
kommunen tänka nytt och visa på
de positiva sidorna med att arbeta
vid mindre enheter.
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Vi socialdemokrater ser möjlighet
till fjärrundervisning inom vissa
ämnen som en mycket spännande
och intressant lösning att testa för
våra skolor i de yttersta delarna av
vår kommun.
Framtidens skolor i Krokoms kommun behöver kunna erbjuda god
pedagogik och goda lärandemiljöer för våra barn. Vi behöver ständigt utveckla våra skolor och aldrig
stanna upp: Framtidens skolor är
redan här och vi socialdemokrater
vill att Krokoms kommuns skolor
ska vara bland de bästa i landet.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att en långsiktig skolutredning
tas fram, med sikte på att nå en
kvalitativ och mer jämlik utbildning
i hela kommunen
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FRAMTIDENS
FÖRSKOLOR
Lärandet börjar i förskolan. Vi
socialdemokrater vill att våra
barn ska erbjudas en så god start
i livet som möjligt. Därför är det
också viktigt att vi ser till att vi
har bra förskolor.
För att våra barn ska få en så bra
start som möjligt är det viktigt
med god pedagogisk utbildning
på våra förskolor. Det viktigaste
är att det är bra personal på plats,
men vi får inte glömma vikten av
utbildade förskollärare.
För oss socialdemokrater är det
därför viktigt att vi ser till att vi har
behöriga pedagoger på våra förskolor. Mittuniversitets förskollärarutbildning i Östersund är viktig
för Krokom och länet, förhoppningen är att den fortsätter och att
fler tillåts utbilda sig till förskollärare i länet.

För oss socialdemokrater är det
viktigaste att våra barn får en så
god undervisning som möjligt med
bra och utbildad personal. Vi kommer säkra en god förskola för alla
våra barn - inte bara några.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Trygga och moderna lärmiljöer
• God framförhållning vid nybyggnationer och nya bostadsområden
• Att kommunen erbjuder den personal som är obehörig att studera
till förskollärare samtidigt som man
arbetar
• En god och nära dialog med
föräldrar i frågor som rör barnens
skolgång
• Barnomsorg på obekväm arbetstid

Krokoms kommun kan erbjuda
praktikplats för förskollärarstudenter för att visa upp vilka möjligheter det finns att arbeta inom
förskolans värld i kommunen.
Krokoms kommun är stor till ytan,
vilket sätter press även på vår förskoleorganisation.

SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018
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MÖJLIGHET TILL
UTBILDNING HELA
LIVET
I dagens alltmer globaliserade
värld och med teknologiska framsteg var och varannan dag blir
det alltmer viktigt med utbildning
och vidareutbildning.
Dagens arbetsmarknad är tudelad,
de med gymnasieutbildning har
nästintill ingen arbetslöshet, medan främst lågutbildade och nyanlända har svårare att få tillträde till
arbetsmarknaden.
För oss socialdemokrater är utbildning något av det viktigaste, individens frihet genom utbildning har
varit något som väglett oss länge.
Det är så vi byggt upp dagens
välfärdssamhälle.

stärka upp Komvux, Vuxenskola
och Lärcentrum och se till att utbildningen för våra nyanlända är så
bra som möjligt.
Med nära kontakt med näringslivet
i kommunen gör vi det enklare för
nyanlända att hitta en praktikplats
och således också enklare att lära
sig det svenska språket. Det här
vill vi socialdemokrater ta tillvara
på och fortsätta utveckla
För de ungdomar och vuxna som
inte har fullständiga gymnasiebetyg behöver vi uppmuntra dessa
att plugga upp sina betyg för att
sedan få slutbetyg från gymnasiet
för att lättare komma i arbete.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att alla elever lämnar grundskolan med behörighet till gymnasiet

För att säkerställa att alla ska få
möjlighet till utbildning behöver vi
32
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KAPITEL 4
EN MER JÄMSTÄLLD OCH
BREDDAD ARBETSMARKNAD
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BREDDAD
ARBETSMARKNAD
FÖR EN SPÄNNANDE
KOMMUN
Krokoms kommun är en stark
småföretagarkommun. Vi har
många och duktiga småföretagare runtom i kommunen, det är såklart positivt. Samtidigt har vi ett
par större industriella komplex
som också bidrar med många
arbetstillfällen. Det offentliga är
en stor arbetsgivare och spelar en
mycket viktig roll.
Vi socialdemokrater menar att allt
detta är mycket positivt och något
vi ska bygga vidare på, men vi vill
utveckla och bredda vår arbetsmarknad ytterligare.
För att kunna locka till oss fler
människor till vår kommun behöver
vi också utveckla vår arbetsmarknad.
Med fler företag inom olika sektorer kan vi få fler välutbildade
människor och göra Krokoms kommun mer attraktivt för en bredare
skara av människor.
Med fler statliga arbetstillfällen kan
det också göra att vi får en mer
spännande arbetsmarknad.
Den socialdemokratiska regering36

en gör nu ett stort och viktigt arbete med att omlokalisera statliga
myndigheter ut i landet, då tycker
vi socialdemokrater att Krokoms
kommun ska vara på hugget och
söka få ta del av detta.
Krokoms kommun är redan idag
duktiga på att hjälpa och lotsa
nya och redan etablerade företag
i kommunen, men ändå upplever
många det som krångligt och besvärligt att ta sig fram i den kommunala organisationen. områden.
Vi socialdemokrater vill arbeta
med detta och se till att “onödig”
administration och byråkrati försvinner.
Vi behöver alltid ställa oss frågan
om det vi gör verkligen är “rätt”
och ifall vi ibland tar på oss för
stort ansvar inom vissa områden.
För att locka fler unga entreprenörer med spännande förslag och
idéer behöver kommunen arbeta
mer med startup-företag och ge
plats för dessa.
Att vara en bra företagskommun
är viktigt. Det kan mätas på många
olika sätt och vi socialdemokrater
menar att det kanske inte alltid
är enskilda undersökningar som
avgör om vi är “bäst” eller inte.
Arbetsmarknaden i Krokoms kommun ska komma alla till del – inte
ETT KROKOM BRA FÖR ALLA INTE BARA NÅGRA

bara några.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att göra plats för nya företagsetableringar
• Att kommunen arbetar mer
aktivt för att bredda arbetsmarknaden
• Att aktivt arbeta för statliga arbetstillfällen till kommunen
• Göra det enklare och lättare för
företag att komma rätt i kommunens organisation
• Att Krokom ska vara en bra företagskommun

EN JÄMSTÄLLD
ARBETSMARKNAD
FÖR EN BÄTTRE
KOMMUN
För oss socialdemokrater är jämlikhet mellan könen och jämställdhet viktigt för att uppnå en bra
framtid för alla. Vi behöver arbeta mer med att uppmuntra fler
kvinnor att vilja starta och driva
företag i kommunen.
Inom kommunens verksamheter
vill vi arbeta för att få bort löneskillnaden mellan män och kvinnor.
Det är skamligt att det fortfarande
finns ett lönegap mellan kvinnor
och män år 2018. Det gapet vill vi
radera.
Rätten till heltid är för oss socialdemokrater ytterst viktigt och i
Krokoms kommuns verksamheter
ska heltid vara norm. Det är ofta
kvinnor som tvingas gå ned i arbetstid på grund av de patriarkala
strukturerna i vårt samhälle. Följden blir sämre lön, sämre pension
och sämre livskvalitet för dessa
kvinnor. Det kan inte vi socialdemokrater acceptera.
Krokoms kommun behöver arbeta
i nära samarbete med Länsstyrelsen och andra instanser för att
uppmuntra ett mer jämnt uttag av
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av föräldraledighet. Jämlikt uttag
av föräldraledighet måste uppnås
för att skillnaden mellan kvinnor
och män ska minska.

FÖR EN BRA
INTEGRATION

Meetoo-rörelsen har inte undgått
någon och inte heller Krokoms
kommun. Vi socialdemokrater ser
det som viktigt att kommunen
arbetar vidare med nolltolerans
mot sexuella trakasserier och att
kommunens chefer och medarbetare mer tydligt ska arbeta med
kommunens värdegrund.

För att integrationen i Krokoms
kommun ska fungera behöver
våra nyanlända snabbare komma
ut i arbete.

Vi vill att kommunen inrättar en visselblåsarfunktion för anställda för
att anonymt kunna anmäla sexuella
trakasserier och ofredanden.
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Samtidigt är inte integrationen
bara en arbetsmarknadspolitisk
fråga. Det handlar också i hög
grad om den sociala närvaron.
Kännetecknande för vår kommun
är närheten mellan människor och
den höga graden av tillit.
Människor känner varandra och är
vana att ställa upp för varandra.
Det finns upparbetade relationer
mellan kommunen, näringslivet
och de ideella aktörerna.Detta skapar sammantaget goda förutsättningar för en bra integration. Men
utmaningar saknas inte.
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Fyrkantiga regelverk försvårar integrationsarbetet och kan rent av
motverka goda lokala initiativ.

FUNKTIONSVARIATIONER

Arbetsförmedlingen, som har det
formella ansvaret för etableringen;
är uppbunden av nationella program och omfattande upphandlingar. Med följden att lokala resurser för vuxenutbildning, näringsliv
och civilsamhälle inte alltid kan tas
i anspråk.

Vi behöver se personer med
fysiska eller psykiska funktionsvariationer med sin viktiga arbetsförmåga, och se till att de får sin
rättmätiga plats på arbetsmarknaden.

Krokom är idag en kommun som
ligger bra till nationellt sett vad
gäller sysselsättningen av våra nyanlända. Vi socialdemokrater vill ta
tillvara på den resurs våra nyanlända är och vidareutveckla integrationsenhetens goda arbete.
För en lyckad integration behöver
våra nya invånare komma in i det
svenska samhället, bland annat
innebär det att lära sig det svenska
språket, vilket underlättar möjligheten till arbete.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att Krokom ska vara ett föredöme med vårt goda integrationsarbete
• Få fler nyanlända i arbete; genom samarbete med näringslivet,
Arbetsförmedlingen och andra
aktörer
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Vi socialdemokrater vill att kommunen ska vara ett föredöme som
arbetsgivare, och erbjuda arbete
och praktikplatser för personer
med funktionsvariationer.
Vård och omsorg behöver ta vara
på åsikter och personliga erfarenheter som personer med funktionsvariationer har.
Insatserna för att få fler personer
med funktionsvariationer att träna
och röra på sig är oerhört viktig
och värdefull. Vi socialdemokrater
anser att den utvecklingen behöver stödjas.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att höja habiliteringsersättningen
• Att personer med funktionsvariation ska ha möjlighet att delta i
arbetslivet – efter sin förmåga
• Att utveckla samarbetet med
handikapporganisationerna
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KAPITEL 5
HELA KOMMUNEN SKA LEVA
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LEVANDE
LANDSBYGDER
Krokoms kommun har många
företag inom de gröna näringarna
(jord- och skogsbruk) som sysselsätter många. För oss socialdemokrater är de gröna näringarna
viktiga och vi ser det som en förutsättning för en levande landsbygd i Krokoms kommun.
Utan jordbruket skulle de öppna
landskapen växa igen och vi skulle
behöva importera kött från andra
delar av världen - varken bra för
oss själva eller för miljön. Därför är
det för oss viktigt att vi ser till att
jordbruket får möjlighet att utvecklas och finnas kvar.
Det arbete som görs på Grönt
Center i Ås är bra, men vi socialdemokrater vill utveckla det ytterligare. Grönt Center i Ås ska bli
ledande i Sverige.
Skogsnäringen har stor betydelse
för vår del av landet och för Sverige i helhet. Det sysselsätter många
och bidrar med en stor del till
Sveriges ekonomi.
Vårt skogsbruk är i jämförelse med
många andra länders väl utvecklat
och går ständigt framåt i sitt arbete för att bli mer miljlvänligt.
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Vi socialdemokrater ser skogen
som en viktig resurs i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Kan
vi ta tillvara på träråvarans möjligheter och mångsidighet så kan det
bidra till att minska utsläppen och
till att skapa fler arbetstillfällen i
främst de norra delarna av Sverige.
Vi socialdemokrater skulle vilja inleda samtal med övriga kommuner
i länet om det finns ett gemensamt
intresse att anlägga en biogasanläggning i Krokoms kommun för
länets kommuners avfall. Krokom
ligger centralt till och passar utmärkt till detta.
Vi socialdemokrater menar att
Krokoms kommun behöver arbeta
merlångsiktigt med frågor som
rör både de gröna näringarna och
miljön.
För att vara en attraktiv kommun
krävs det att vi blir mer miljövänliga och att vi tänker mer långsiktigt.
För oss är målet att den mat som
serveras i kommunens verksamheter i så hög grad som möjligt ska
vara lokalproducerat, rättvisemärkt
och ekologiskt.
Vi kommer att arbeta för stödet till
vägbelysning i kommunen behålls.
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LOKALA
SPARBANKER

BANKER OCH
KONTANTER

Det är svårt att få lån till bostadsbyggande på landsbygden och
för tillgång till kapital för företag.

Under senare år har tillgången
till kontanter avsevärt försämrats
i Krokoms kommun och i hela
länet.

Bankkontoren har försvunnit från
landsbygden alltmer de senaste
åren. För oss socialdemokrater är
det inte acceptabelt.
Därför kommer vi arbeta för att
en etablering av lokala sparbanker
till kommunen sker, för att trygga
tillgången till kapital även på landsbygden.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• En etablering av sparbanker i
kommunen
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Eftersom uppkopplingsmöjligheterna på landsbygden många
gånger är begränsade omöjliggörs
eller försvåras en övergång till
digitala betalningslösningar.
Det går således inte att se bankernas nya inriktning som ett naturligt steg i ett teknikskifte. Inte
heller kan vi blunda för bankernas
samhällsansvar. Ett fungerande
bankväsen är en hörnsten för ekonomin. Vi menar därför att staten
måste skärpa insatserna för att
säkra en fungerande kontanthantering i hela landet.
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KAPITEL 6
FÖRETAGSKOMMUNEN KROKOM
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FÖR ETABLERING
AV FLER FÖRETAG
I KOMMUNEN
Krokoms kommun är en företagsam kommun. Vi socialdemokrater kommer arbeta för att företagen ska ha det bra i kommunen
och att det ska vara lätt och enkelt att nå fram till rätt instanser.
Företagen spelar en viktig roll för
sysselsättningen, för ökade skatteintäkter och således för allas vår
välfärd.
Näringslivsavdelningen på kommunen arbetar idag på ett bra
sätt, men vi socialdemokrater vill
utveckla den ytterligare.

Kommunen behöver också arbeta
mycket bättre med framförhållningen av exploaterbara tomter
för såväl bostäder som företag.
Vi vill se en fortsatt utveckling av
handel vid Krokomsporten, där det
redan idag finns flertalet affärer.
Kommunens servicekontor ska utvecklas och göras mer tillgängliga
för ökad service för invånare och
företag i hela kommunen.
Vi socialdemokrater kommer
arbeta för en mer breddad arbetsmarknad i Krokoms kommun och
göra kommunen mer modern och
framåtriktad, ett riktigt alternativ
till bland annat Östersund och Åre.

Det uppdrag näringslivsavdelningen har idag vill vi vidga och göra
mer tydligt att det är nya företag
vi vill locka till kommunen, samtidigt som vi ska hjälpa existerande
företag att utvecklas och få den
hjälp dessa behöver.
Krokoms kommun saknar bland annat företag inom olika sektorer. Vi
socialdemokrater vill ge i uppdrag
till kommunens näringslivsavdelning att arbeta för att främja etableringen av nya typer av företag.
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• Fler rekreationsområden för
friluftsliv och turism

TURISMENS
UTVECKLING
Turismnäringen spelar en viktig
roll i Jämtlands län. Den sysselsätter många och är en bransch som
bidrar mycket till Jämtlands och
Sveriges ekonomi.
Krokoms kommun har många
spännande turistföretag som sysselsätter många invånare.
Vi socialdemokrater vill att turismen i Krokoms kommun ska ges
goda möjligheter fortsatt utveckling och att kommunen ska vara
behjälpliga i det som behövs för
att de ska lyckas. Vi vill utveckla
såväl vinterturismen som sommarturismen.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• En bättre marknadsföring av de
olika delarna av kommunen
• Fler ställplatser för husbilar i
kommunen
• Fler infopoints i kommunen

SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018
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KAPITEL 7
EN KOMMUN SOM TAR ANSVAR
FÖR FRAMTIDEN
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KROKOM SKA VARA
EN KOMMUN SOM
TAR ANSVAR FÖR
FRAMTIDEN
Att värna om vår gemensamma
miljö är något av det absolut
viktigaste vi måste göra för att
säkra framtiden för våra barn och
barnbarn.
Ingen kan ha gått miste om hur vi
befinner oss mitt uppe i en klimatförändring, med varmare vintrar
och längre somrar som följd. Med
ökad nederbörd och kraftigare
stormar som följd kommer framtiden bli mer besvärlig och oberäknelig.
Krokoms kommun har en liten
andel av Sveriges befolkning och
en ytterst liten andel av världens
totala befolkning. Men det är ändå
viktigt att vi som kommun visar
framfötterna i miljöarbetet och att
vi tar vårt ansvar för att minska
människans avtryck på planeten.
Därför vill vi socialdemokrater att
Krokoms kommuns fordonsflotta
ska vara helt fossilfri 2030. Om fordonen som används inom kommunen är miljövänliga kan vi reducera
våra utsläpp.
En annan viktig fråga är att miljösäkra våra kommunala fastigheter.
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Kommunen har redan kommit
långt i detta hänseende, men vi
socialdemokrater tror vi kan göra
mer.
Kollektivtrafiken måste bli bättre.
Vi socialdemokrater kommer aktivt
arbeta för att få till fler busslinjer
till kommunen.
Ett område som Krokoms kommun
halkat efter vid är våra utemiljöer.
Vid vissa ställen i kommunen råder
det något av en förslumning. Det
kan inte vi socialdemokrater acceptera, därför vill vi lägga stor vikt
vid att rusta upp våra utemiljöer.
Vi vill tillämpa försiktighetsprincipen vid nyetableringar av fiskodling och kommer i första hand
rekommendera landbaserade
fiskodlingar.
En självklarhet för oss socialdemokrater är ett fortsatt nej till
uranbrytning i Krokoms kommun.
Vi kommer inte att tillåta prospektering av uran inom kommunens
gränser.
Ställningstagandet mot vanadinbrytning i länet är något vi ställer
oss bakom.
Vi måste eftersträva en bättre
miljö. Vi ska inte lämna åt våra
barn och banbarn att ta hand om
problemen som följer i spåren av
klimatförändringarna.
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Därför behöver vi värna vår gemensamma miljö, för bättre livsmöjligheter för alla - inte bara
några.

• Att värna våra vatten - försiktighetsprincipen ska gälla vid etablering av fiskodlingar, vi förordar
landbaserad fiskodling

Vi socialdemokrater kommer arbeta för:

• Fler laddstolpar för elbilar i kommunens tätorter

• Att servera ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt mat i
kommunens verksamheter så långt
som möjligt

• Hållbart resande i kommunen,
med bättre kollektivtrafik, pendlarparkeringar och tågstopp i Nälden

• Att kommunens fordonsflotta ska
vara fossilfri år 2030
• Sanering av mark där gammal
industri funnits

• Att kommunen ska ha ett arbetssätt där vi väger in möjligheten
till stödformer i ett tidigt skede;
exempelvis LONA-medel och Klimatklivet

• En upprustning av utemiljöerna
SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018
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KAPITEL 8
EN TRYGG KOMMUN ATT ÅLDRAS
I OCH LÄGGA LIV TILL ÅREN
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VÅRA INVÅNARE
FÖRTJÄNAR DEN
BÄSTA MÖJLIGA
OMSORGEN
Alla förtjänar vi en värdig och
god äldreomsorg när vi blir
äldre. Därför kommer vi socialdemokrater i kommunen alltid se
till att en god äldreomsorg finns
tillgänglig för dig och din familj
när det behövs.
Vi kommer säkerställa att det finns
särskilda boenden i kommunens
tätorter. Den parlamentariskt sammansatta boendeutredning som
gjorts i Krokoms kommun ställer
vi socialdemokrater oss bakom.

MODERNA BOENDEN
FÖR ETT GOTT LIV PÅ
ÅLDERNS HÖST
Våra särskilda boenden ska vara utformade på ett sådant sätt att både
personal som inneboende känner
trivsel och att de är ändamålsenliga.

Institutionsliknande boenden ska
vara ett minne blott i framtidens äldSamtidigt som vi säkerställer plats
reboenden i Krokoms kommun om vi
på särskilda boenden vill vi socisocialdemokrater får bestämma.
aldemokrater se till att det finns
fler olika slags boenden för äldre
Vi socialdemokrater vill “ta in naturuntom i kommunen. Många av
ren” till våra äldreboenden och få
våra invånare vill ha någonstans
in nya arbetssätt i verksamheterna.
att bo “innan” det är dags för
Höns och andra djur kan utgöra ett
särskilt boende. Då är exempelvis
trevligt inslag i vardagen för boende
trygghetsboenden ett bra boende
på kommunens äldreboenden.
för dessa individer.
Vi vet att med mer rehabiliterande
Vi socialdemokrater kommer ge
insatser vid våra äldreboenden kan
ett tydligt uppdrag till vårt komvåra äldre leva ett friskare och längre
munala bostadsbolag att inleda
liv.
arbetet med skapandet av trygghetsboenden i kommunen.
Krokoms kommun är samisk förvaltningskommun och det medför åtag54

ETT KROKOM BRA FÖR ALLA INTE BARA NÅGRA

anden. Den samiska kulturen ska
genomsyra kommunens äldreboenden.
Vi vill utveckla den samiska kulturens synlighet. Det ska råda ett
inkluderande arbetssätt i alla kommunens verksamheter.
Vi socialdemokrater arbetar för ett
mer jämlikt och jämställt samhälle.
Det är också viktigt att arbeta med
detta inom kommunens äldreomsorg.
Vi ser stort behov av en kulturförbättring vad gäller bemötande och
tolerans.
Krokoms kommun ska stå för
mångfald, öppenhet och jämlikhet,
detta ska genomsyra arbetssättet
även inom äldreomsorgen.
De personer som behöver hemSOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018

tjänst ska få det, men vi socialdemokrater menar att vi behöver
göra plats för fler på våra särskilda
boenden.
Vi socialdemokrater vill att kommunen under kommande mandatperiod påbörjar planeringen av
ytterligare ett nytt särskilt boende.
Låt vuxna vara vuxna – äldre invånare ska behandlas som vilka andra
som helst, låt våra äldre invånare
få mer inflytande över sin livssituation.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att ta in naturen till våra äldreboenden
• Att ett nytt äldreboende finns på
plats i kommunen senast 2025
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• Fler olika trygghetsbostäder och
mellanboendeformer i kommunen

PERSONALEN SKA
HA SÅ GODA
ARBETSVILLKOR
SOM MÖJLIGT
Personalen som arbetar inom
äldreomsorgen ska få goda villkor
att utöva sitt arbete på så gott
sätt som möjligt, med möjlighet
till utveckling.
Vi socialdemokrater vill att kommunens medarbetare ska få goda
möjligheter till utveckling och vi vill
ta bort den uppgiftsstyrda modellen som idag finns och istället
införa uppdragsstyrd modell.
Sjukfrånvaron bland våra medarbetare är oacceptabelt hög, den
måste sänkas. Det är varken bra
för individen eller för kommunen
som helhet.
Vi socialdemokrater vill införa ett
pilotprojekt om 6-timmars arbetsdag inom någon del av äldreomsorgen i kommunen.
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Vi vill koppla in forskning och se
över arbetssättet för att se hur vi
kan arbeta på bästa möjliga sätt.
Utvärderingen får visa ifall projektet gav önskvärda effekter och ifall
det ska testas på fler ställen.
Grundbemanningen behöver ses
över, vi socialdemokrater menar att kommunen behöver öka
grundbemanningen för att avlasta
personal som idag sliter ont i äldreomsorgen. Det ökar också flexibiliteten vid bortfall av personal på
grund av exempelvis sjukdom eller
annat.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Att höja grundbemanningen
• Att genomföra ett pilotprojekt
om 6-timmars arbetsdag med
bibehållen lön

VINTSJAKTEN INOM
VÄLFÄRDEN SKA
BORT
För oss socialdemokrater är det
viktigt att skattepengar går till
välfärden och inte till övervinster
av välfärdsföretag.
Vi ska värna den gemensamma välfärden och sätta våra medborgare
och deras välfärd först.
Vi socialdemokrater ser gärna fler
företag inom den idéburna sektorn
och att fler kooperativ startas och
drivs.
Skattepengar ska gå till välfärden inte till övervinster.

• Att heltid som norm ska gälla
• Att erbjuda fria arbetskläder till
personal inom äldreomsorgen
• Att se över möjligheten att erbjuda friskvårdsbidrag till kommunens
personal
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KAPITEL 9
KULTUR, FRITID OCH IDROTT FÖR
ETT RIKARE LIV
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EN KULTURSKOLA
MED PLATS FÖR
FLER
Vi socialdemokrater har länge
drivit på för att kulturskolan ska
vara avgiftsfri och tillgänglig för
alla. Under senare år har kulturskolan avvecklats och istället
blivit en musikskola. Det är inte
acceptabelt

Att integrera kulturskolan i skolan
ser vi som en intressant möjlighet och kommer försöka få till en
sådan lösning.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• En avgiftsfri kulturskola
• Att kulturskolan ska erbjuda
dans, musik och teater

Vår ambition är att göra kulturskolan tillgänglig för alla, det ska
erbjudas dans, musik och teater
och den ska vara avgiftsfri.
Vi socialdemokrater vill att kommunen söker samarbete med närliggande kommuner för att se ifall
ett gemensamt intresse finns av att
arbeta gemensamt med kulturskolorna.
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KULTURUTBUDET
OCH UTÖVANDET
SKA GES STÖRRE
PLATS
Kulturen spelar en viktig roll för
människors väl och ve. För oss socialdemokrater spelar kulturen en
viktig roll och vi vill se ett utökat
utbud av kultur och kulturaktiviteter i kommunen.
Föreningslivet är av vital betydelse
för kommunens fortsatta utveckling och landsbygdens överlevnad. Ett nära samarbete med våra
föreningar och göra det enkelt för
dessa att nå rätt instanser inom
kommunen är något vi socialdemokrater kommer prioritera under
kommande mandatperiod.
Den samiska kulturen ska uppmärksammas i kommunens verksamheter.
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RÖRELSE OCH
AKTIVITET FÖR ETT
FRISKARE LIV
Det är viktigt att våra barn och
ungdomar har en aktiv fritid.
Särskilt viktigt blir det när medelåldern ökar och vi ska leva längre
med längre arbetsliv som följd.
Vi socialdemokrater vill att kommunen hjälper till i arbetet för att en
miljövänlig konstgräsplan anläggs
i kommunen, investera i ett nytt
badhus i Krokom och färdigställandet av en allaktivitetshall i Änge.
Vi socialdemokrater kommer arbeta för:
• Ett nytt badhus i Krokom
• En allaktivitetshall i Änge
• Att en konstgräsplan anläggs i
kommunen
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MOTORSPORTEN
SKA FÅ UTRYMME
ATT UTVECKLAS
Motorsporten är stark i Krokoms
kommun och engagerar många.
Folkrace, snöskoter och rally är
bara några av alla motorsporter
som våra invånare är engagerade
i.

Snöskotern spelar en viktig roll i
vår kommun. Turismen inom detta
område är på stark frammarsch.
Ett nära samarbete med skoteralliansen, grannkommunerna och våra
norska grannkommuner är viktiga
för en fortsatt positiv utveckling
för snöskoteråkningen i Krokoms
kommun.

Folkrace är en folkfest och förenar
många människor. Det är också en
god introduktion för många yngre
i föreningssamband och för att lära
sig köra motorfordon.
Rally är en annan motorsport som
är populär i Krokoms kommun.
För oss socialdemokrater är det
viktigt att kommunen har god kontakt med våra motorföreningar och
att vi ser nyttan av motorsporten i
vår kommun.

62

ETT KROKOM BRA FÖR ALLA INTE BARA NÅGRA

SOCIALDEMOKRATERNA I KROKOMS KOMMUNS VALMANIFEST 2018

63

Låt
kommun
få den nystart
behöver, med
fler
LåtKrokoms
Krokoms
kommun
få denvi nystart
vi bebostäder, bättre förskolor och skolor och en trygg vård
höver, med fler bostäder,
bättre förskolor
och omsorg.

och skolor och en trygg vård och omsorg.
Välj Socialdemokraterna i kommunvalet 9 september.

Rösta med Socialdemokraterna i kommunvalet 9 september.

www.socialdemokraternakrokom.com
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