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Krokom kan bli bättre. 

Här presenteras idéer för
ett Krokom bra för alla, inte bara några. 

Vi ska framåt – tillsammans. Socialdemokraterna
KROKOMS KOMMUN
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FRAMTIDEN VILL BO I 
 KROKOMS KOMMUN

  
•  Bygga bort bostadsbristen och göra plats för fler invånare
•  Alla förskolor och skolor ska ha bra inre och yttre miljöer
•  Flera olika typer av boenden för äldre
•  Aktivt stödjande av föreningslivet i kommunen 
•  Krokom ska vara en attraktiv företagskommun

DEN NYSTART KROKOM BEHÖVER:
Krokom är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. 

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mycket kvar att göra. 
Därför vill vi vara de som tar över styret i kommunen efter valet 
– din röst behövs. 

Det har på senare år blivit alltmer tydligt att vi behöver en ny 
politisk ledning i kommunen som vill och klarar av att ta tag 
i viktiga framtidsfrågor.

Vi vill ta oss an utmaningen att bygga fler bostäder, skapa framtids-
säkra skolor och förskolor, attraktivare samhällen, investera i våra 
äldres omsorg och se till att få fler arbetstillfällen till kommunen.

Kommunvalet 2018 är det viktigaste på länge.

Vi socialdemokrater vill utveckla hela Krokoms kommun. 

Krokom ska bli en bra kommun för alla – inte bara några.

FRAMTIDSKOMMUNEN KROKOM
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ALLA SKA FÅ TA DEL AV DET 
LIVSLÅNGA LÄRANDET

  
•  Utbildad och legitimerad personal 
•  Alla barn ska lämna grundskolan och gymasiet med 
    godkända betyg
•  God framförhållning av förskole- och skollokaler vid 
    byggandet av nya bostadsområden 
•  Barnomsorg på obekväm arbetstid 
•  En lättillgänglig vuxenskola 
•  Öka användandet av ny teknik i det pedagogiska 
    arbetet
•  Ny skola i Nälden

FRAMTIDENS FÖRSKOLOR OCH SKOLOR: 
Barn och ungdomar kommer till skolan med olika förutsättningar 
och behov. Alla ska ges likvärdiga möjligheter till en god start i 
det livslånga lärandet. Vuxna ska också få goda möjligheter till 
studier utifrån de egna förutsättningarna.

Alla elever ska lämna skolan med goda kunskaper och med ett 
gott självförtroende. Våra elever och barn ska gå i förskolor och 
skolor med bra inre och yttre lärmiljöer och med en utbildad 
och legitimerad personal.

Många arbetar idag på obekväma arbetstider. Det ska finnas 
möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Vi behöver ständigt utveckla kommunens skolor, för oss
socialdemokrater är målet att kommunens förskolor och skolor 
alltid ska ligga i framkant.

MODERNA OCH FRAMTIDSINRIKTADE 
FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
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VÄLFÄRDEN SKA KOMMA 
ALLA TILL DEL 

 
•  Fler olika typer av boenden för äldre
•  Ta in naturen till våra äldreboenden 
•  Bra inre och yttre miljöer vid kommunens boenden 
•  Fria halkskydd till invånare över 65 år 
•  Höj ersättningen för personer i daglig verksamhet
•  Bredda kulturutbudet

GOD LIVSKVALITET GENOM HELA LIVET: 
För oss socialdemokrater är det viktigt att det går att lita på 
välfärden. Vården och omsorgen ska vara bra och tillgänglig 
för alla.

Alla förtjänar en värdig och god äldreomsorg när vi blir äldre. 
Vi socialdemokrater kommer alltid se till att en god äldreomsorg 
finns tillgänglig för dig när det behövs. 

Det ska finnas olika sorters boende för äldre i kommunens 
tätorter.

Vi vill låta vuxna vara vuxna – våra äldre invånare och människor 
med funktionsvariation ska behandlas som alla andra invånare, 
de behöver få mer inflytande över sin livssituation.

Personalen som arbetar inom den kommunala omsorgen ska 
få bra förutsättningar att utöva sitt arbete och med möjlighet 
till kompetensutveckling.

Skattepengar ska gå till den gemensamma välfärden – inte vinster. 

EN VÄLFÄRD SOM DET 
GÅR ATT LITA PÅ 
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FÖRETAGEN OCH JOBBEN 
ÄR VIKTIGA FÖR UTVECKLING 

 
•  Stödja befintliga företag och attrahera nya
•  Utveckla servicekontoren
•  Öka inköpen av ekologiska, närproducerade och 
    rättvisemärkta varor i kommunens verksamheter
•  Förbättra det hållbara resandet i kommunen 
•  Ge de gröna näringarna möjlighet till utveckling 
•  Arbeta för ökade statliga medel till kommunens vägnät
•  Förädla mer av skogen lokalt

FLER OCH VÄXANDE FÖRETAG: 
Vi socialdemokrater kommer arbeta för att företagen ska ha det 
bra i kommunen. Det ska vara enkelt att nå fram till rätt instans. 

Servicekontoren ska bli mer tillgängliga med ökad service för 
invånare och företag.

Vi vill ge nya företag och arbetsplatser möjlighet att etablera sig 
i kommunen. Invånare som kommer från andra länder är ofta en 
bortglömd resurs i nyföretagandet och ska ges goda chanser att 
utveckla sina företagsidéer.

Omställningen till ett fossilfritt samhälle skapar nya möjligheter 
för kommunens företag. Grönt Center i Ås ska vara en del i den 
utvecklingen.

Träråvaran ska förädlas mer lokalt, exempelvis genom byggandet 
av fler hus i trä.

Vi vill stödja en utveckling av de samiska näringarna.

FÖRETAGSKOMMUNEN KROKOM
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DET SKA VARA LÄTT 
ATT LEVA ETT GOTT LIV 

 
•  Investera i en allaktivitetshall i Änge 
•  Nytt badhus i Krokom
•  Aktivt stödjande av föreningslivet 
•  Avgiftsfri kulturskola  
•  Satsa mer på kulturen

FÖRENINGSLIV, KULTUR OCH IDROTT VIKTIGT:
För att kunna leva ett gott liv genom hela livet vill vi utveckla 
kulturen, ta tillvara på våra föreningars entusiasm, stärka 
friluftslivet, turismen och se till att idrotten får goda 
utvecklingsmöjligheter.

För att skapa goda möjligheter till en aktiv fritid vill vi att 
kommunen hjälper till i arbetet att få till en konstgräsplan. 

Vi fortsätter vårt arbete för en allaktivitetshall i Änge. En 
investering i en allaktivitetshall i Änge är viktigt.

Badhusen i kommunen är i behov av upprustning och vi vill
investera i ett nytt och modernt badhus i Krokom.

Besöksnäringen är en framtidsnäring. Vi vill delta i utvecklingen 
genom god dialog och bättre marknadsföring av kommunen.

FRITIDSKOMMUNEN KROKOM
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TRYGGHET 
OCH UTVECKLING

 
•  Köpa mer mark till bostadsbyggande
•  Ingen uranbrytning i Krokom eller i länet
•  Utveckla det hållbara resandet i kommunen
•  Bättre kommunikationer – låt världen komma närmare 
•  Utveckla Krokoms kommun som besöksmål
•  Öka andelen laddstolpar för elbilar
•  Skapa ställplatser för husbilar

FLER BOSTÄDER OCH MER ANSVAR FÖR MILJÖN: 
Att värna miljön är något av det viktigaste vi måste göra för att 
säkra en hållbar framtid för kommande generationer. 

Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart resande i
kommunen. Bland annat med bättre möjlighet till parkering
vid buss- och tågstopp och genom fler laddstolpar för elbilar. 

Kollektivtrafiken utanför tätorterna behöver bli bättre.

Vägnätet i kommunen behöver mer resurser. Vi socialdemokrater 
kommer arbeta för att få mer vägpengar till Krokoms kommun 
och länet.

Vi vill skapa bättre utemiljöer i kommunens tätorter för ökad 
trivsel och välmående.

EN KOMMUN SOM TAR ANSVAR
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VI VILL UTVECKLA HELA 
KROKOMS KOMMUN

Fler bostäder, bättre skolor samt en trygg vård och omsorg. 
Rösta på Socialdemokraterna för en bättre framtid.

BLI MEDLEM I KROKOMS FRAMTIDSPARTI IDAG!  
SMS:a SAP (mellanslag) medlem (mellanslag) tiosiffrigt personnummer till 

72456.
Eller gå in på: www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

HITTA DIN KANDIDAT 
TILL KOMMUNFULLMÄTKIGE 

Socialdemokraterna i Krokoms kommun

@socialdemokraternaikrokom

Läs mer om vår politik på www.socialdemokraternakrokom.com
Där hittar du vårt valmanifest och fler frågor vi driver. 

Din röst behövs för ett bättre Krokom, rösta i kommunvalet 9 september. 

      
      1.     Niklas Rhodin, 24, Krokom 
      2.     Maria Jacobsson, 56, Änge
      3.     Sture Hernerud, 67, Värmon 
      4.     Annika Hansson, 43, Östbacken/Alsen 
      5.     Mikael Karlsson, 53, Kännåsen/Ås 
      6.     Erika Öhlin, 35, Aspås 
      7.     Leif Jonsson, 64, Aspås 
      8.     Jenny Palin, 41, Rödön 
      9.     Yohannes Zenawi, 26, Nälden 
      10.   Yvonne Rosvall, 61, Föllinge 
      11.   Peter Grundström, 55, Krokom 
      12.   Katarina Rosberg, 56, Trångsviken 
      13.   Claes-Göran Bergh, 71, Ås 
      14.   Pia Hernerud, 68, Värmon
      15.   Birger Backlund, 75, Kännåsen/Ås 
      16.   Gabriella Carlsson, 48, Hissmofors 
      17.   Göran Eleklint, 58, Dvärsätt 
      18.   Helena Wiktorsson, 46, Rödön 
      19.   Sven Höckert, 49, Krokom 
      20.   Carina Grahn Hellberg, 58, Krokom 
      21.   Rolf Lilja, 70, Kougsta 
      22.   Monica Dahlén, 53, Storåbränna 
      23.   Kjell Nilsson, 62, Ås 
      24.   Carina Fröberg, 51, Nälden 
      25.   Julius Wallin, 18, Ås 
      26.   Maj Söderström, 68, Kougsta 
      27.   Alf Edfeldt, 72, Alsen 
      28.   Ulla Jönsson, 64, Änge 
      29.   Ove Norrman, 71, Trångsviken 
      30.   Gunnel Persson, 59, Dvärsätt 
      31.   Göran Carlsson, 77, Aspås 
      32.   Britt Carlsson, 70, Aspås 
      33.   Stig-Olov Persson, 57, Alsen 
      34.   Ylwa Salomonsson, 71, Tulleråsen 
      35.   Per-Erik Berglund, 65, Krokom 
      36.   Anki Syversen, 50, Alsen 
      37.   Maj-Britt Edfeldt, 70, Kougsta 
      38.   Heléne Wikner, 67, Nälden 
      39.   Britt-Inger Blad Sörensdotter, 62, Offerdal 
      40.   Maidie Wiklund, 68, Nordannälden 
      41.   Viveca Asproth, 69, Landön 

Från vänster: Annika Hansson, Niklas Rhodin, Sture Hernerud, Maria Jacobsson. Foto: Jan Berlén
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Krokom är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. 

Det finns mycket att vara stolta över. 
Kommunen har bland annat högre inflyttning än utflyttning, 

bra skolor och framgångsrika företag.
Det skapar möjligheter till en ännu bättre framtid.

Vi socialdemokrater ser ändå att det finns mycket kvar att göra. 
Många är oroliga för framtiden, hur de ska hitta en bostad, 

få ett jobb, för förskolans och skolans utveckling.

Vi socialdemokrater vill att Krokom ska vara 
en kommun som är bra för alla – inte bara några.

Krokoms kommun behöver en nystart.

Vi är ivriga att få sätta igång med utvecklingen av hela Krokoms kommun.

Använd din rösträtt i kommunvalet 9 september för en bättre kommun. 

Välj Socialdemokraterna.

www.socialdemokraternakrokom.com

 FLER BOSTÄDER 
BÄTTRE FÖRSKOLOR/SKOLOR 
TRYGG VÅRD OCH OMSORG

SOCIALDEMOKRATERNAS VALPROGRAM 
KROKOMS KOMMUN 2019–2022

Socialdemokraterna
KROKOMS KOMMUN

NYSTART 2018


