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Niklas Rhodin nytt oppositionsråd i Krokom

sikrokom.wordpress.com

Niklas Rhodin (S)  är nytt oppositionsråd i Krokoms kommun. Niklas efterträder Rolf Lilja (S) som varit invovlerad 

i politiken i kommunen sedan slutet av 1980-talet. 

Niklas tillträdde uppdraget 1:a november 2016 och håller just på att landa  som ny på posten som oppositionsråd:

- Det blir lite som att sätta sig i skolbänken igen från början. Det är mycket som ska falla på plats, många nya män-

niskor som jag träffar dagligen, många verksamheter att besöka, företag och föreningar. Men det känns oerhört 

spännande och jag ser fram emot att få ta tag i uppgiften som oppositionsledare i Krokoms kommun, säger Niklas 

Rhodin. 

Hur kommer det märkas att det är ett nytt opoositionsråd i Krokoms kommun? 

- Ny energi för partiet, men även för kommunen, skulle jag vilja säga. Sedan kommer jag arbeta hårt med att se 

över vår politik, vad kan vi utveckla, vad ska vi ha kvar osv. Sedan kommer jag att initiera ett dialogprogram där vi 

socialdemokrater ska ut och lyssna av kommunmedborgarna under 2017, för nya idéer och infallsvinklar. 
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Ansvar för Sverige

VÅRT VÄGVAL FÖR SVERIGE

NYHETER

Sverige har valts in i FN:s säker-
hetsråd! Där kan vi göra skillnad 

och vara med och påverka för 
många människor. 

Den socialdemokratiskt ledda 
regeringen har i sin budget med 

miljardstöd till landets kommuner, 
till Krokom cirka 14,5 miljoner. 

Flera av allianspartierna vill 
antingen slopa eller ta bort en del 
av detta i sina budgetar. Det vore 

katastrof för Krokom! 

Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – 

kan känna frihet, trygghet och framtidstro.

I vårt Sverige hålls ingen tillbaka. Ingen lämnas heller efter. Alla ska bidra efter sin förmåga och alla 

får ta del av en stark välfärd efter sina behov. Vi ska ha löner som går att leva på och en växande eko-

nomi som kommer alla till godo. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem tillsammans.

Det är detta som vi kallar den svenska modellen. Nu behöver den utvecklas för en ny tid – inte 

avvecklas. Efter åtta borgerliga år där problemen tilläts växa sig stora har vi bytt riktning på politiken 

och börjat fatta ibland tuffa men också nödvändiga beslut. Vi har satt stopp för nedskärningar och 

privatiseringar. Vi har påbörjat ett samhällsbygge på 60 miljarder kronor som ger er jobb, en bättre 

skola och minskade klyftor.

Nu efter halva mandatperioden börjar vi se resultat: arbetslösheten minskar, tillväxten är stark 

och det byggs fler nya bostäder än på tjugo år. Men fortfarande har vi stora utmaningar framför oss. 

Skolan håller inte måttet, många saknar ännu ett jobb att gå till, oron i vår omvärld ökar och flyktin-

gkrisen måste hanteras ansvarsfullt.

Vi vill bygga vidare på det som är bra med Sverige. Det är med samarbete och investeringar som 

Sverige blir ett bättre land att leva i – inte genom att öka klyftorna eller försämra välfärden med er 

skattesänkningar och privatiseringar. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

När Rolf Lilja över-

lämnar stafettpinnen till 

Niklas Rhodin gör han det 

efter ett långt politiskt liv i 

Krokoms kommun. 

Rolf har närmare bes-

tämt varit ledamot i Kom-

munstyrelsen i närmare 

28 år! Det är något av ett 

rekord. 

Under sin tid som kom-

munpolitiker har Rolf 

kämpat för att få till en bra 

utveckling i hela kommu-

nen och visat stor empati 

och omsorg om andra 

människor. 

Som kommunalråd var 

han med och såg till att 

kommunens ekonomi kom 

på fötter igen och under 

hans tid såg Krokoms 

kommun till att sätta igång 

utvecklingen av bland 

annat Sånghusvallen i sö-

dra Ås, som blivit en stor 

succé. 

Men Rolf lämnar inte 

kommunpolitiken helt och 

hållet: Han sitter kvar i 

kommunfullmäktige man-

datperioden ut. VILL DU VARA MED I ARBETET FÖR ETT BÄTTRE KROKOM? 
Bli medlem idag, det är enkelt!

SMS:a SAP (mellanslag) medlem (mellanslag)

tiosiffrigt personnummer till 72456.

Eller gå in på:

www.socialdemokraterna.se/Bli-medlem/

Vi finns både på Facebook och Instagram.

Sök på Socialdemokraterna i Krokoms kommun.

Läs mer om vår politik på:

sikrokom.wordpress.com


