Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2013-11-25
Plats:

ABF i Sveg

Tid:

18.00

Närvarande:
Martin Södergårds, Jonny Springe, Inga-Lill Mårtensson, Anna-Lena Andersson,
Göran Påhlson, Lina Eklund samt Gunilla Zetterström-Bäcke från § 56.
§ 51. Inledning.
Anna-Lena Andersson hälsar alla välkomna.
§ 52. Val av justerare.
Martin Södergårds valdes till Justerare
§ 53. Föregående protokoll.
Protokollet gicks igenom och godkändes.
§ 54. Valberedningens förslag.
Valberedningens förslag till riksdagslistan och landstingslistan gicks igenom.
Förslag till riksdagslistan:
Lena Bäckelin
Gunnar Sandberg
Anna-Caren Säterberg
Stieg Englundh
Styrelsen beslutade enligt förslag.

Förslag till landstingslistan:
Lena Bäckelin
Jonny Springe
Marie Nordén
Stieg Englundh
Kristina J Holm
Alf Larsson
Abbas Khanahmadi
Styrelsen beslutade att flytta Abbas Khanahmadi först på listan för övrigt inga
förändringar.
§ 55. Valplattform 2014.
Lina Eklund informerar om att formuleringen av punkterna är gjorda dock
inte i klar layout, hon rättar till dokumentet och skickar det till Styrelsen för
påseende per mail.
Beslut enligt förslag
§ 56. Kommunens budget inför 2014.
Gunilla Zetterström-Bäcke presenterar kort komunens budget. Det är en
försiktig budget som de närmaste åren ligger på 6 miljoners överskott. Man
har valt att samla investeringar för VA under en punkt kallad 'Infrastruktur
VA' för att underlätta för verksamheten. Inga Sparkrav har lagts på
basverksamheterna.
Budgetens nya layout och upplägg gillades. Jonny Springe föreslog att en
förenklad 'medborgarbudget' presenteras på Kommunens hemsida.
§ 57. Integrationspolitiken i Härjedalen.
Frågan flyttas till nästa styrelsemöte.
§ 58. Kommunens verkställighetsförmåga.
Frågan flyttas till nästa styrelsemöte.
§ 59. Aktuella politiska rapporter.
Alternativ driftsform
Gunilla Zetterström-Bäcke informerar att KS tagit beslut kring Alternativ
driftsform i Hede/Vemdalen eller Funäsdalen enligt följande:
Kommunchefen får i uppdrag att återkomma med en tidplan för
utformningen av en 'glesbygdsmodell' för Hede/Vemdalens hemvårdsområde.

Avfallstaxan
Göran Påhlson informerar om att klippkortet till ÅVC ska tas bort samt att
man ska se över taxan inom kommande år.
§ 60. Övrigt.
Mötesplan
Jonny Springe förordar att vi har en valupptakt under augusti eller i början av
september.
Adjungerande i styrelsen
Jonny föreslår att Stieg Englundh, som valledare, bör vara adjungerande i
AK's styrelse.
Styrelsen beslutar enligt förslag.
LO representant
Till kommande repskap presenteras en möjlig representant till valledningen.
Anna-Lena Andersson tar kontakt med Karin Näsmark och Kommunal.
Kommunens verksamheter
Situationer på olika kommunala verksamheter diskuterades.

____________________________
Vice Ordförande: Anna-Lena Andersson

_____________________________
Justerare: Martin Södergårds

_________________________
Sekreterare: Lina Eklund

