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Protokoll fört vid Svegs Socialdemokratiska
förenings medlemsmöte 2018-12-13
Plats: Pilgrimskyrkan i Sveg
Tid: 18.00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Stefan Törnberg, Ismail Kizilkaya, Pernilla
Heijdenbeck-Persson, Torbjörn Bergman, Christina Westberg, Christer Nordqvist och
Lars Gunnar Nordlander
§50

Abbas Khanahmadi öppnade mötet.

§51

Christina Westberg valdes till justerare.

§52

Föregående protokoll lades till handlingarna.

§53

Pernilla Heijdenbeck-Persson och Lars Gunnar Nordlander redogjorde för
omständigheterna kring valen av ledamöter till Kommunstyrelsen på senaste
Kommunfullmäktige. Omständigheter som resulterade i att
majoritetskonstellationen förlorade en plats i Kommunstyrelsen.
Christer Nordqvist berättade att Socialnämndens underskott för 2018
prognostiseras till 18,8 Mkr. Pga en händelse där en hemtjänstpersonal blivit
överfallen av en missbrukare har bemanningen av trygghetsskäl ökats till tre
personer, istället för normalt en, i vissa moment. Det har också lett till
anskaffning av överfallslarm, vilket också ökat kostnaderna.

§54

Lars Gunnar Nordlander berättade om det nya majoritetsstyret mellan S, C
och M. Han redogjorde också för de konsekvenser som valet av ledamöter
till Kommunstyrelsen får för samarbetet, då majoriteten tappar en plats
också i kommunledningsutskottet, socialutskottet och bildningsutskottet.

§55

Abbas Khanahmadi berättade att det nya minoritetsstyret i Regionen fått
igenom sin finansplan med stöd av SD. Nya som ordförande är Eva
Hellstrand, C, regionstyrelsen, Elise Ryder-Wiken, m, Regionala
utvecklingsnämnden, Thomas Andersson, C, Regionfullmäktige.
Svegs Hälsocentral har fått pris som regionens bästa hälsocentral.
Abbas Khanahmadi valdes som ordinarie ledamot i Regionstyrelsen och
ersättare i regionala utvecklingsnämnden. Christer Nordqvist valdes som
ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

§56

Abbas Khanahmadi lade fram förslag till sammanträdesplan 2018. Efter
diskussion beslutades att ändra den 15 augusti till 22 augusti samt att i övrigt
anta sammanträdesplanen.
Avslutningsvis hölls en diskussion om utveckling och idéer för att Svegs Sförening bättre ska kunna bidra till politikutvecklingen.

§57

Abbas Khanahmadi önskade alla god jul och gott nytt år samt avslutade
mötet.

Abbas Khanahmadi, ordförande

Christina Westberg, justerare

Lars Gunnar Nordlander, sekreterare

