Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarekommunens styrelsemöte
2015-08-17
Plats:

Bäckedals Folkhögskola

Tid:

18.00

Närvarande:
Anna-Lena Andersson, Lina Eklund, Inga-Lill Mårtensson, Göran Påhlson, Gunilla
Zetterström-Bäcke och Lars Gunnar Nordlander
§ 27. Inledning.
Anna-Lena Andersson öppnade mötet.
§ 28. Val av sekreterare och justerare.
Lars-Gunnar Nordlander valdes till sekreterare och Lina Eklund valdes till
justerare.
§ 29. Föregående protokoll.
Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 30. Aktuella politiska rapporter.
Troligtvis kommer regeringens höstbudget att medföra ett tillskott på 1.6
miljoner till socialnämnden 2015.
Anna-Lena Andersson redogjorde för det planerade omställningsarbetet inom
äldreomsorgen.
Lina Eklund berättade om sophanteringen i Lofsdalen, där det finns 41
containrar i jämförelse med Vemdalsskalet där det finns 23.

Lars-Gunnar Nordlander berättade om den bygglovsboom som råder. 606
registrerade bygglov till augusti månad. Samma siffra uppnåddes först i
november ifjol.
§ 31. Kommunens budget 2016.
Gunilla Zetterström-Bäcke redogjorde för de ekonomiska förutsättningarna
inför KLU:s budgetkonferens 18-19/9. Senaste prognosen visar en minskning
i skatteutjämningen på -1.6 miljoner. Nämnden för bildning, fritid och kultur
kommer av allt att döma att kunna lägga sig på ram. Socialnämnden behöver
hämta in 11 miljoner, vilket inte bedöms kunna ske med mindre än att
omställningsarbetet inom äldreomsorgen genomförs. Rekrytering av behörig
personal är fortsatt en mycket stor utmaning. Gäller både sköterskor,
undersköterskor och socialsekreterare. Detta gäller också för behöriga lärare
inom skolan.
§ 32. Härjedalen Pride.
Beslutades att anmäla partiet till deltagande i Prideparaden i Hede lördag den
22 augusti.
§ 33. Möbler till partilokalen.
Att köpa helt nya bord och stolar av lämplig sort kostar ca. 30 000 kr. Det är
väldigt svårt att få till en tillfredställande mötesmöblering för repskap p.g.a.
lokalens utformning. Investeringar i möbler i kombination med lokalhyran
lämnar heller inget utrymme för att ha repskap på andra platser än lokalen.
Beslutades att nästa möte ta en bredare diskussion om möbelfrågan och
lokalens vara eller inte vara.
§ 34. Förtroendeuppdrag viltdelegationen.
Jan-Erik Hagström ska flytta och lämnar därför viltdelegationen. Styrelsen
beslutade att uppdra till valberedningen att vaska fram lämplig ersättare.
§ 35. Övrigt.
Nästa repskap tidigarelades till den 14 september, så att repskapet hinner
behandla förslaget till kommunal budget 2016 innan ärendet kommer i
kommunstyrelsen. Styrelsemöte hålls en timme innan repskapet.
Konstaterades att Styrelsen, givet det ekonomiska läget, behöver ta en
diskussion om hur vi hanterar sponsring och reklam i framtiden.
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