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Det här vill vi göra för unga för att förebygga psykisk ohälsa och stärka 
barns möjligheter att växa upp till trygga individer.

Föräldraförmågan har drastiskt sänkts under senare år, den behöver stöttas.

Socialdemokraterna i Krokom
socialdemokraternakrokom.se

Utöka familjecentralen 
så den på sikt kan nå ut till hela kommunen
I dagsläget åker mobila familjecentralen till två av kom-
munens orter. Vi vill utveckla den verksamheten så den 
kan nå hela kommunen. Där får barn och föräldrar stöd, 
efter behov, från de olika yrkesgrupper som finns repre-
senterade i centralen.
Då avstånden i kommunen är stora så är det här en viktig 
lösning på tillgänglighet.

Barnomsorg på obekväm arbetstid
I ett modernt jämställt samhälle ska man kunna arbeta 
och försörja sig även om man är ensamstående. Vi vill 
som första steg införa omsorg på obekväm arbetstid på 
orter nära bland andra våra äldreboenden.

Vi vill permanenta projektet 
Sveriges bästa Skola (SBS) i hela kommunen
Projektet Sveriges bästa skola har inarbetats i ett av våra 
skolområden. Det är ett arbetssätt som skapat trygghet 
och engagemang hos både lärare och elever och som gjort 
arbetsmiljön så mycket bättre. Resultaten för eleverna har 
ökat så att man har godkända betyg.

Öka föreningsbidragen och 
anläggningsstöden till föreningarna
Föreningslivet är stort och starkt i kommunen, utan alla 
de ideella timmar som de engagerade medlemmarna 
lägger ner skulle kommunen inte fungera.
Vi ser också hur mycket det betyder för de ungas ut-
veckling och hälsa med ett rikt föreningsutbud. Vi vill ge 
föreningarna förutsättningar att utöka det utbudet för alla 
men främst barn och unga.

Avgiftsfri/integrerad kulturskola
Kulturskolan ska vara avgiftsfri och integrerad i skolan. 
Vi vet att kultur i alla dess former ger människor möjlig-
het att utvecklas. Den möjligheten att hitta till det som 
passar just mig, är så viktig.
       
Gratis mensskydd i skolorna
Vi driver fortsatt frågan om fria mensskydd i våra skolor, 
då det inte är infört i vår kommun. En viktig fråga för 
unga flickor. Det ska kännas tryggt att vara i skolan.

Funktionsvarierade ska kunna leva  
ett bra liv i kommunen
Alla ska ha bästa förutsättningar att växa upp i kommu-
nen, några behöver lite extra stöd för att det ska bli möj-
ligt. Det behöver tas med i allt från lokaler till innehåll i 
utbildningen. Fortbildning för pedagoger blir en viktig 
parameter.
Fritiden är viktig så vi vill ge föreningar möjlighet att 
göra fler aktiviteter för alla grupper. Ett framgångsrikt 
exempel är Motor RUT som vi vill ska kunna utvecklas.


