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Härjedalen
Protokoll fört vid Härjedalens Arbetarekommuns
Repskap 2017-06-08
Plats: Bäckedals Folkhögskola
Tid: 18.30
Närvarande: Gottfrid Jonsson, Elving Forsström, Conny Persson, Pernilla HeijdenbäckPersson, Anna-Lena Andersson, Solveig Haugen, Gerd Jonsson, Inger Larsson, Gunilla
Hedin, Göran Påhlson, Pelle Johansson, Maj-Lis Larsson, Abbas Khanahmadi, Jonny
Springe, Inga-Lill Mårtensson, Gunilla Zetterström-Bäcke, Karin Strandberg och
Lars Gunnar Nordlander
§11

Gottfrid Jonsson öppnade mötet.

§12

Pelle Johansson valdes till justerare.

§13

Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna. Beslutades
att dagordningar och protokoll fortsättningsvis läggs ut på hemsidan.

§14

Efter dialog med kandidaterna på Kyrkofullmäktigelistan har
kyrkovalsgruppen, bestående av Rune Berglund, Solveig Haugen, Leif
Nilsson och Gunilla Hedin, sammanställt ett förslag till Kyrkopolitiskt
program för Härjedalens pastorat 2018 - 2021. Repskapet antog programmet
efter diskussion och redaktionella ändringar. Det presenterades också
en kampanjplan.

§15

Inför Kommunfullmäktige redogjordes för dispositionen av ersättarna för att
undvika jävssituationer i beslutet om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder.

Repskapet beslutade att våra ledamöter lägger ner sina röster om något parti
väcker förtroendefrågan för det nuvarande styret. Dels har vi blivit avsatt
och bör därför söka nytt mandat hos väljarna, dels är situationen i
kommunen rörig nog som den är utan att lägga ytterligare sten på bördan ett
år före valet.
I arbetet med budget 2018 har vi fått igenom öronmärkning av 1 Mkr till
arbetsmarknadsåtgärder, 4 Mkr till kompetensutveckling och arbetsmiljöförbättringar samt 2 Mkr till Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter. 1 Mkr
ska gå till medfinansieringar och 1 Mkr till övrigt oförutsett. Dessutom har vi
lyckats undanröja ett sparkrav riktat mot Socialnämnden på 3Mkr. Detta har
varit möjligt tack vare medel som regeringen riktat mot kommunerna i syfte
att stärka välfärden. Repskapet beslutade att ställa sig bakom budgetförslaget.
I fråga om fyllnadsval efter Victor Ericsson beslutade repskapet att
kommunfullmäktigegruppen ska göra anspråk på att Gunilla ZetterströmBäcke väljs till ersättare i Regionens samverkannsråd och Sune Halvarsson
väljs till ordinarie i Räddningstjänstförbundet.
Frågan om medborgarförslag kring sophämtning på Haraldsåsen hänsköts
till kommunfullmäktigegruppen i väntan på kompletterande yttranden.
Repskapet beslutade att ställa sig bakom motionen om heltid som norm
och sammanhållen arbetsdag.
Repskapet såg inget problem med att Kommunfullmäktige antar detaljplanen
för Kappruet även om handlingar inte varit utsända, detta då planen efter
lång och omfattande behandling rimligtvis är färdig att antas.
Det rekommenderades ändå att kommunfullmäktigegruppen ställer
kontrollfrågor om hur räddningstjänstens behov av framkomlighet är
tillgodosedda samt hur principfrågan om varsam exploatering i de höga
lägena hanterats.
§16

Repskapet beslutade att ej delta i mötet om Hedlanda flygplats den 30 juni.

§17

Deltagande på Bruksvallarna Game Fair 4-5 augusti kostar 8.500kr och 50 kr
per extra utställarkort. Repskapet beslutade att delta. Pelle Johansson fick i
uppdrag att ordna detta med arrangören.

§18

Beslutades att varje S-förening har ansvaret för att arrangera närvaro på de
sommarmarknader som hålls på den egna orten.

§19

Repskapet beslutade att det är lämpligt att utse kampanjledare inför 2018 års
val, en i västra Härjedalen och en i östra Härjedalen. S-föreningarna har fram
till den 18/6 att komma med nomineringar. Beslut fattas av styrelsen.
Svegs S-förening, genom Abbas Khanahmadi, ställer fråga om vem som har
ansvaret i kommunen för att vägarna i Sveg återställs efter diverse
grävarbeten. Då det börjar bli vanligt med halvgjorda återfyllningar och
asfaltering.
Repskapet beslutade att partiet behöver en lokal i Sveg inför valet. Förslag
finns att i första hand försöka hyra Ångmans stuga vid Björnen. Svegs Sförening fick i uppdrag att hålla i förhandlingarna.
Beslutades att kyrkovalsgruppen kompletteras med Elving Forsström och
Jonny Springe.

Gottfrid Jonsson, ordförande

Pelle Johansson, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

