(S) i Krokom: Krokoms kommun behöver en nystart
Socialdemokraterna i Krokoms kommun går till val på att bryta den passivitet som rått i
kommunen de senaste åren. Vi ser att vi har stora framtidsfrågor som behöver besvaras,
men som det nuvarande centerstyret i Krokom inte förmått svara upp på.
Vi vill få in en mer långsiktighet i politiken. Som politiker handlar det mycket om vilka
visioner vi har för samhället och i vilken riktning vi vill bygga vidare samhället.
Många kan nog känna igen sig i att det varit alldeles för bristfällig planering i samhällsbygget
i Krokoms kommun. Vi har idag en bostadsbrist i kommunen, våra förskolor och skolor har
bristande underhåll och det har under alltför lång tid varit en alldeles för kortsiktig planering.
Vi socialdemokrater vill sätta igång ett långsiktigt och hållbart samhällsbygge i hela vår
kommun. Vi har tre, övergripande prioriterade frågor som vi går till val på:
•

Fler bostäder: Vi vill få igång bostadsbyggandet i kommunen, med fler olika typer av
bostäder. Vi behöver fler hyresrätter, bostadsrätter, trygghetsboenden och
äldreboendeplatser. Vi kommer se till att spaden sätts i backen och att det byggs fler
olika typer av bostäder i kommunen.

•

Bättre förskolor/skolor: Vi vill förbättra underhållet på våra skolfastigheter och
säkerställa en långsiktigt hållbar skolplanering i kommunen. Våra skolbarn och
pedagoger ska ha skolfastigheter med bra inre och yttre miljöer. Den kortsiktiga
planeringen måste bort och vi vill planera långsiktigt och säkerställa att en god
barnomsorg och skola finns i hela kommunen. Vi behöver en betydligt bättre
planering och framförhållning av barnomsorg och skola vid byggandet av nya
bostadsområden. Vi vill också införa barnomsorg på obekväm arbetstid.

•

Trygg vård och omsorg: För oss socialdemokrater är det viktigt att det går att lita på
välfärden. Våra äldre förtjänar en värdig och god äldreomsorg. Därför vill vi
socialdemokrater se till att vi bygger trygghetsbostäder och fler äldreboendeplatser.
De som har hemtjänst nattetid ska inte vara oroliga för ifall någon kommer när
larmet går, därför säger vi nej till förslag om att banta nattbemanningen innan en
tydlig risk- och konsekvensanalys och samråd med pensionärsrådet gjorts. Nästa
äldreboende ska drivas i kommunal regi, de skattepengar vi gemensamt betalar in
ska stanna i välfärden i kommunen och inte försvinna ut till riskkapitalbolag någon
annanstans.

Kommunvalet i Krokoms kommun är i år viktigare än på länge. Det handlar om vilken framtid
vi vill ha i vår kommun. Krokom är i mångt och mycket en bra kommun på många sätt. Men
vi socialdemokrater ser att det finns mycket kvar att göra.
Vi vill se till att få igång bostadsbyggandet med olika slags bostäder, investera i bättre
förskolor och skolor och en trygg vård och omsorg.

Vi vill utveckla hela vår fantastiska kommun. Krokom ska vara en växande och trygg
framtidskommun för alla.
Låt oss bryta den nu rådande passiviteten och få till den nystart som behövs, vi
socialdemokrater står redo med uppkavlade ärmar och är ivriga att få sätta igång med
utvecklingen av hela vår kommun.
Lägg din röst på Socialdemokraterna i kommunvalet 9 september!
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