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Härjedalen
Protokoll fört vid Härjedalens Arbetarekommuns
Repskap 2017-09-18
Plats: Trosavik, Hedeviken
Tid: 18.30
Närvarande: Gunnar Grinde, Gunilla Oskarsson-Englund, Jonny Springe, Pelle
Johansson, Marianne Olsson, Lennart Olsson, Maj Lis Larsson, Henry Johansson, IngaLill Mårtensson, Gunilla Zetterström-Bäcke, Sten-Olof Westlund, Leif Nilsson, Folke
Bäck, Gottfrid Jonsson, Abbas Khanahmadi, Rune Berglund och Lars Gunnar
Nordlander

§20

Gottfrid Jonsson öppnade mötet.

§21

Gunilla Zetterström-Bäcke valdes till justerare.

§22

Föregående mötesprotokoll lades med godkännande till handlingarna.

§23

Nomineringarna till Riksdag och Region ska vara partidistriktets
valberedning till handa senast den 22/10. Repskapet beslutade att nominera
Anna-Caren Sätherberg, Kalle Olsson, Pelle Johansson och Alf Larsson till
Riksdagen. Repskapet beslutade att nominera Kristina Holm, Jonny Springe,
Christina Westberg, Abbas Khanahmadi, Gunilla Larsson och Alf Larsson
till Regionen. Ledamöter till partidistriktets valkonferens den 27/1,
preliminärt nio ordinarie och nio ersättare, ska vara partidistriktet till handa
senast 4/12. Beslut fattas på repskapet den 20/11 och nomineringar från Sföreningarna ska vara Rune Berglund till handa innan Arbetarekommunens
styrelsemöte den 6/11. Nomineringar till Distriktskongressen den 21-22/4

ska vara Partidistriktet till handa senast den 9/3. Det gäller även valsedeln till
Kommunfullmäktige.
§24

Anders Häggkvist och Anna-Lena Andersson har fått i uppdrag av
Kommunstyrelsen att komma med ett förslag till ny politisk organisation i
kommunen. Arbetet pågår och kommer att redovisas vid senare datum.
Repskapet ställer sig bakom förslaget att i fortsättningen ha 31 ledamöter i
Kommunfullmäktige.

§25

En förstudie pågår kring ett gemensamt VA-bolag och gemensam miljö- och
byggnämnd/förvaltning tillsammans med Bergs kommun. Tanken är att hela
2018 används för implementering, så att den nya organisationen kan träda i
kraft den 1/1 2019. Gunilla Zetterström-Bäcke sitter i styrgruppen. Mer
information från tjänstemännen kommer på Kommunfullmäktige den 2/11.

§26

Det föreligger en begäran från Härjegårdar att sälja ut delar av beståndet för
att bolaget ska klara av att vara lönsamt. Repskapet ställer sig negativ till
förslaget i nuläget och efterlyser en tydligare ekonomisk analys på driften och
en konsekvensutredning utifrån bostadsförsörjningsansvaret.

§27

Gunilla Zetterström-Bäcke redogjorde för läget i kommunen, med
efterföljande diskussion. Gottfrid Jonsson redogjorde för läget i Regionen
och på riksplanet.

§28

Det är nu klart med partilokal. Arbetarekommunen hyr stugan vid Björnen
under ett år. Svegs S-förening sköter det praktiska. Repskapet beslutar att
köpa den släpvagn som vi har hyrt under kyrkovalskampanjen för att
använda i valkampanjen 2018.

§29

Gunilla Hedin ansvarar för att göra en analys av kyrkovalet, denna
presenteras på nästa repskap. I Härjedalens pastorat fick S 431 röster, C 271
röster och Kyrkans väl 593 röster. GunillaHedin, Leif Nilsson och Rune
Berglund fick i uppdrag att sondera terrängen i fråga om tänkbara
samarbeten.

§30

Abbas Khanahmadi berättar att Lena Bäckelin är nytt ombud för ABF i
Härjedalen samt att Distriktskongressen den 21-22/4 kommer att kosta
Arbetarekommunen 500 kr per ombud.
Gunilla Zetterström-Bäcke berättar att Sosselördagen den 14/11 på Bäckedal
kommer att fungera som valupptakt. Inbjudna är Partidistriktets ombudsman
Anton Hammar och ett oppositionsråd från en annan kommun.

Det pågår en medlemsvärvningstävling i Partidistriktet och Höstkampanjen
drar igång den 2/10. Varje S-förening ansvarar för aktiviteter på sin ort.

Gottfrid Jonsson, ordförande

Gunilla Zetterström-Bäcke, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

