Härjedalen
Protokoll fört vid styrelsemöte Arbetarkommunen.
Plats: Partilokalen i Sveg
Tid: 18/5 2015 kl.18:00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Stieg Englundh, Inga-Lill Mårtensson, Leif Hillgren, Gunilla
Zetterström Bäcke, Lena Bäckeklin, Lars-Gunnar Nordlander, Lina Eklund och Alf Larsson.
§ 16. Inledning.
Ordförande hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar dagens möte för öppnat.
§ 17. Val av justerare.
Lina Eklund väljs till att justera dagens protokoll.
§ 18. Föregående protokoll.
Genomgång av föregående protokoll från den 13/4, protokollet godkändes och läggs till
handlingarna.
§ 19. Aktuella politiska rapporter.
Riks.
Allmän genomgång av opinionsläget, partistyrelsen diskuterar orsaken.
De politiska frågor som Socialdemokraterna vill diskutera kommer inte upp, med andra ord hela
partiet ska vara engagerat på alla plan.
Representation på kommande partikongress diskuterades, och det konstaterades att Gunilla
Zetterström-Bäcke deltar som ombud och Lena Bäckelin som åhörare via Region Jämtland
Härjedalen.
Region.
Läget för regionen är också allvarlig med det stora underskott som har redovisats.
Moderaterna vill dra ner 121 tjänster, skattehöjning diskuteras, inget av förslagen ger någon effekt
under 2015.
Sjukvården behöver lyftas i rikspolitiken, och hur man ska lösa det kända problemet att
sjukvården är underfinansierad.
Vilken strategi ska användas gentemot arbetarkommunerna? Vilka smarta lösningar finns? Ett
beslut måste tas.

En sak för att lösa det ekonomiska problemet är att jobba hårt med inflyttning så att
skatteunderlaget växer.
Lena Bäckelin meddelar att hon kliver ner till ersättare i regionstyrelsen.
Kommunpolitik.
Årsbokslutet för 2014 pekar på ett överskott på ca +600,000 kronor.
Skatteutjämningen gör att vi mister ca 10 miljoner kronor i intäkter.
Det krävs nu hårda diskussioner om ekonomin, prognos för 2015 visar på ett nollresultat.
Gunilla Zetterström-Bäcke säger att det finns mycket som kommer att kosta pengar, bland annat
att kommunens fastigheter är väldigt förfallna och måste åtgärdas, beslutet om det fria busskortet
för ungdomar.
Styrelsen menar att politiker bör diskutera vad den absolut lägsta nivån på kommunal service ska
vara, översyn bör göras på vad som utifrån lagar och regler ska göras.
Samarbetet med de övriga styrande partierna diskuterades, och hur samarbetet flyter på, styrelsen
utsåg en grupp för att ha ett uppföljningsmöte med de övriga partierna. Gruppen består av Abbas
Khanahmadi, Lars-Gunnar Nordlander och Gunilla Zetterström-Bäcke.
§ 20. 1 maj 2015 (reflektioner)
Alla tyckte att arrangemanget var mycket bra många gick med i tåget och det var i stort sett fullt
på Folkets Hus i Ytterhogdal, ca 90 deltagare var på plats.
Styrelsen beslöt i sammanhanget att på hemsidan rikta ett stort tack för ett väl genomfört
arrangemang till Ytterhogdals Socialdemokratiska Förening.
Lina Eklund påpekar under denna punkt att det bör finnas ramar i budget för olika arrangemang
exempelvis 1:a majfirandet, Lina får i uppdrag att komma med ett förslag om hur detta ska kunna
se ut.
§ 21. Samverkan Region JH och Härjedalens kommun.
Bakgrund: Stora förändringar förväntas i ekonomi och struktur.
Det kommer stora och besvärliga beslut framöver, vi behöver utreda vilka samarbetsformer och
hur dessa ska se ut och i vilka former det kan ske.
En fråga som kom upp var vem ska ta initiativet till detta samarbete, Abbas menar att det bör
Härjedalens Kommun göra. Styrelsen beslutar att ge Gunilla Zetterström-Bäcke i uppdrag att i
samråd med Anna-Lena Andersson lägga fram ett förslag om samverkan med Region JH.
§ 22. Folkets Hus i Sveg.
Folketshusföreningen i Sveg befinner sig i stora ekonomiska svårigheter.
Föreningen har begärt stöttning från kommunen, detta avslogs i KLU.
En extra stämma kommer att hållas den 26/5
Ett möte med styrelsen är bokat, en motion från oppositionen är inlämnad med ett förslag att
sälja fastigheten som ägs av kommunen.
Härjedalens kommun tillsätter en arbetsgrupp för att se över verksamheten inom Folkets hus.
Folketshusföreningens representant ingår i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen skall lämna ett förslag till Kommunstyrelsen under september 2015.
§ 23. Lokal för partiet i Sveg (köp av möbler och annat från ABF)
ABF har erbjudit arbetarkommunen att köpa befintliga inventarier i partilokalen för 20 000 kr.
Styrelsen uppdrar till ordföranden att sköta förhandling och eventuellt köp av inventarier.
Abbas Khanahmadi får av styrelsen i uppdrag att prata med fastighetsägaren för att ta över
hyreskontraktet till en månadskostnad av 3800: - kr per månad från och med 1 juli 2015.
För att kunna finansiera ökade hyreskostnaderna beslutar styrelsen att förflyttar
Arbetarekommunens representantskapsmöten och andra möten från Folkets Hus till partilokalen,
samt att istället för att köpa fika ordna detta själva.
§ 24. Val av kampanjledare Östra Härjedalen.
Eftersom det ej gick att vaska fram något namn under mötet gav styrelsen i uppdrag åt Abbas
Khanahmadi och Lars-Gunnar Nordlander att ta fram förslag till nästa styrelsemöte och att det
ska vara en kvinna.
§ 25. Partikongressen 2015.
Styrelsen konstaterar att det räcker med att skicka Gunilla Zetterström Bäcke och Lena Bäckelin
till partikongressen 2015.
§ 26. Övrigt.
Inga övriga frågor fanns att behandla, Abbas tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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