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Fyra år till med grönblått minoritetsstyre i
Krokoms kommun - S i opposition
På onsdag kväll (24/10) blev det klart att det blir C, M, KD och MP som ska försöka
styra Krokoms kommun i minoritet de kommande fyra åren och gör på samma gång
SD till vågmästare i kommunen. Socialdemokraterna, som blev det största partiet i
kommunvalet, beklagar detta och ser med stor oro på kommande mandatperiod:
-  Vi socialdemokrater hade hellre sett att Krokoms kommun fick ett stabilt
majoritetsstyre än ett osäkert minoritetssyre, som det nu verkar bli, säger
Niklas Rhodin (S), oppositionsråd.
Socialdemokraterna har bjudit in övriga partier för förhandlingar med hopp om att få till
ett majoritetsstyre i kommunen. Allianspartierna och Miljöpartiet har inte varit intresserade av att förhandla fram ett majoritetsstyre, utan har deklarerat att det är fortsatt Allianssamarbete i minoritet som är prioritet ett. Centerpartiet och Miljöpartiet var tydliga
under valrörelsen med att inte vilja göra sig beroende av SD, varken passivt eller aktivt,
vilket de nu kommer att bli i kommunfullmäktige och i de nämnder där SD tar plats:
-  Det är beklagligt att Centerpartiet och Malin Bergman inte står upp för
det de lovade i valrörelsen, att inte göra sig beroende av SD. Det är oärligt
mot deras väljare, vi socialdemokrater var beredda att ta ansvar för att kommunen skulle få ett majoritetsstyre utan inflytande från SD, säger Niklas
Rhodin (S).
Kommunen befinner sig i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge som måste hanteras,
dessutom gör problem med skollokaler att det kommer behövas en hel del beslut framöver. Att möta upp dessa hade krävt ett majoritetsstyre, inte det minoritetsstyre som C,
M, KD och MP nu väljer:
   

-  Det innebär att Socialdemokraterna kommer att befinna sig i opposition
de kommande fyra åren. Vi kommer inte att agera stödparti åt en blågrön
minoritetsröra utan kommer bedriva en aktiv, konstruktiv och tuff
oppositionspolitik, de som röstat på S ska veta att vi med ansvar ska förvalta         
detta förtroende på bästa sätt, säger Niklas Rhodin (S).
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