
Socialdemokraterna i Krokoms kommun går till val på tre övergripande, prioriterade frågor: 
Fler bostäder, bättre förskolor/skolor och en trygg vård och omsorg.  
 
Alla förtjänar en värdig och trygg äldreomsorg när vi blir äldre. Därför kommer vi 
socialdemokrater alltid se till att en god omsorg finns tillgänglig för dig och dina närmaste 
när det behövs. Det är viktigt att vi ser till att det finns platser på våra äldreboenden så att 
den som behöver få plats inte ska behöva vänta alltför länge.  
 
Vi socialdemokrater vill se till att det finns fler olika slags boenden för äldre runtom i vår 
kommun, bland annat trygghetsbostäder; antingen via nybyggnation eller ombyggnation. Vi 
vill därför se till att det blir fler trygghetsboenden runtom i kommunen.  
 
När man väl fått plats på äldreboende ska det vara pedagogiskt och bra anpassat med en 
kompetent personal på plats. Vi vill skapa attraktiva inomhus och utomhusmiljöer och se till 
att personalen får möjlighet till kompetensutveckling och goda arbetsvillkor.  
 
Vi socialdemokrater vill att det är heltid som norm så att människor ska kunna försörja sig på 
sin lön och få god pension, det innebär också att arbetet behöver utvecklas så man orkar 
arbeta heltid. Vi vill också ha en god grundbemanning och fria arbetskläder för kommunens 
personal inom vården.  
 
Vi vill bland annat göra fölande för att skapa en trygg vård och omsorg i Krokoms kommun:  

• Fler olika typer av bostäder för äldre  
• God grundbemanning på våra boenden  
• Skapa bra inre och yttre miljöer  
• Heltid som norm  

 
Krokom ska vara en bra kommun för alla, inte bara några. För en trygg vård och omsorg i 
hela Krokoms kommun – välj Socialdemokraterna i kommunvalet 9 september!  
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