
VÅRT KROKOM
KAN BÄTTREFÖRETAGANDE OCH 

KOMMUNENS UTVECKLING
Fler företag och arbetsplatser är det mest avgörande för att kunna leva 
och bo. Utan försörjning måste man flytta och ingen bygd kan växa.

Förutsättningarna ser helt olika ut beroende på var i kommunen man bor. 
Många arbetar inom jord och skog, viktigare nu än någonsin. Flera har ett 
litet företag, kanske med en eller två anställda men några har också satsat på 
större företag med många anställda. Alla behövs och vi vill ge förutsättningar 
för både befintliga och nyetableringar inom flera branscher som till exempel 
tjänstesektorn, nyindustri och innovation.
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Utveckla näringslivsavdelningen
Näringslivsavdelningen gör ett bra jobb men vi ser att 
man kan utveckla deras arbete. Vi vill tillföra mer resur-
ser så att man kan arbeta mer med att lotsa företag till 
mark eller lokaler.
 Utveckla medborgarservice så man lätt kan få besked 
om hur man gör när man kommer ny till kommunen.

Öppna fler servicekontor
Vi har i dag servicekontor i Änge och Föllinge. Där vill 
vi skapa kommunala hemnära arbetsplatser. Dels för 
individen att kunna bo på andra orter än Krokom, dels 
för miljön – man kan minska pendlingsavstånden till sitt 
arbete. Vi ser att vi kan öppna fler kontor så att service till 
företag och invånare blir ännu bättre.

Myndighetsutövning
Förtroende för kommunens myndighetsutövande är 
viktigt. Vårt fokus ska ligga på enkel och rättssäker han-
tering inom kommunens alla nivåer. Både när det gäller 
tillsyn, planfrågor och andra lagkrav. Det ska vara tydligt 
vad som krävs för att driva företag i kommunen.

Fler företag
Krokomsporten ska utvecklas och vi vill inspirera fler 
olika företag att etablera sig där.
 De gröna näringarna är viktiga. Skogsnäringen omsät-
ter mycket pengar och ger många arbetstillfällen. Vi vill 

arbeta för att en del av råvaran ska kunna förädlas här så 
vi får ännu fler arbetstillfällen inom skogsnäringen.
Jordbruket blir allt viktigare och vi kan få brist på livs-
medel. Även innan kriget i Ukraina var vår självförsörj-
ningsgrad låg.
 De öppna landskap som finns i kommunen kan 
försvinna fort om ingen brukar jorden. Vi har många 
duktiga mathantverkare och turistföretag där jorden är 
en viktig del.
 Det behövs planer för företagande inom olika bran-
scher, tjänstesektorn, rennäringen med flera, i hela kom-
munen. Vi vill vara med i de nyindustriella satsningar där 
företag för första gången vill etablera sig i norra Sverige.



 Vi vill öka takten på markinköp för industri- och 
företagsetableringar. Det behövs därför förberedas så att 
startsträckan inte är för lång när det kommer till bygglov 
och andra tillstånd.
 Under kommande mandatperiod vill vi se minst två 
nya större företagsetableringar.
       
Utbildning och praktik
Ung företagsamhet är ett viktigt projekt där man i gym-
nasiet får starta ett företag och driva under tre år. Planera, 
starta, driva och sedan avveckla. Det ska vi fortsätta att 
stödja, väldigt viktigt och lärorikt för ungdomarna att 
driva företag på riktigt.
 Vi har länge kämpat för att man redan från årskurs 8 
ska få möjlighet att söka sommarjobb.
 Gymnasieförbundet behöver mer resurser till extra 
stöd och det behövs en bra dialog med grundskolan.
Mittuniversitetet är en viktig part, vi behöver fler olika 
utbildningar/forskning inom bland annat teknik och mil-
jö så att innovationer och företagsidéer kommer kommu-
nen och regionen till del.

Transporter 
Företagen påtalar ofta svårigheter med transporter sär-
skilt för de som producerar livsmedel.
 Det saknas möjlighet att skicka varor där man inte ska 
leverera in mot staden. Vi vill tillsammans med företagen 
hitta nya lösningar på frågan.
 Omlastningscentralen som planeras är något som 
kommer att betyda mycket för våra företag. Där kan man 
skicka mer via järnväg, då är det bra att regeringen satsat 
mycket mer pengar på infrastruktur. Vi behöver trots det 
fortsätta påverkan för mer pengar till all infrastruktur.

Kompetensförsörjning
Det är idag brist på utbildad personal inom många yrken. 
Utbildning ska ha bra kvalitet från grundskola till vuxen-
utbildning. Ett brett utbud underlättar för företagen att få 
rätt kompetens, där har kommunen det största ansvaret.
De flesta företag vi träffar säger att viktigast är att kom-
munen gör sitt, nämligen att det finns bra förskolor och 
skolor, snabb och säker myndighetsutövning, vård med 
mera. Då blir det lättare att rekrytera personal.
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Det här är en del av de förslag som vi arbetat fram inför 
valet och de kommande fyra åren. Vi brinner av iver att 
starta arbetet med att förverkliga våra förslag.
Men, för det behöver vi vinna valet 11 september.

Vårt Krokom kan bättre!


