Härjedalen
Protokoll fört vid Arbetarkommunens styrelse 2015-11-09
Plats: Bäckedals Folkhögskola
Tid: Måndagen 9 november kl.18.00
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Jonny Springe, Lina Eklund
Gunilla Zetterström-Bäcke, Göran Pålsson, Lars-Gunnar Nordlander, Inga Lill
Mårtensson, Lena Bäckelin.

§ 52. Inledning.
Ordf. Abbas K hälsade alla hjärtligt välkomna till dagens möte med styrelsen för
arbetarkommunen.

§ 53. Val av justerare och sekreterare.
Att justera dagens protokoll valdes Göran Pålsson och till sekreterare Gunilla
Zetterström Bäcke

§ 54. Föregående protokoll.
Efter genomgång av föregående protokoll godkändes detta och lades till handlingarna.

§ 55. Aktuella politiska rapporter (Riks, Region, kommun och
kyrkopolitik)
Riks: I flyktingpolitiken har alliansen och de rödgröna gjort en överenskommelse som
kan bli svår att genomföra om inte budgeten går igenom. SD ämnar att rösta på M
budget.
Region: Lena Bäckelin informerade om läget i Region Jämtland Härjedalen.
Socialdemokraterna och Moderaterna har bildat majoritet i Region Jämtland Härjedalen,
syftet är att komma till rätta med underskottet. Jourläkare och avtalet med kommunen
ang. OBS platserna på Svegs hälsocentral är uppe för diskussion Anna-Lena Andersson
och Gunilla Zetterström Bäcke får i uppdrag att föra en dialog med primärvården.
Kommun: Gunilla Zetterström-Bäcke informerar om pågående organisationsöversyn,
företagsetableringar och rekrytering av kommunchef Gunnel Gyllander som börjar den
15 februari 2016. Kyrkan: Jonny rapporterar om renoveringar på kyrkorna,
sammanslagningen till ett pastorat går inte bra, Svegsbygdens- och Ytterhogdals

församlingar slås ihop till en början. Svegsbygdens församling vann Årets
Tillgänglighetspris från kommunen.

§ 56. Nominering till nämndemän i Tingsrätten.
Styrelsen beslutar att nominera Göran Pålsson, Pernilla Hejdenbeck-Persson, Conny Persson och
Kristina Holm.

§ 57. Inför förtroenderådet den 21 november 2015.
Samåkning ska ske. Vi måste se till att vi är med alla 9 ombuden.

§ 58. Flyktingsituationen i Härjedalen
Det är främst inom EBU ensamkommande barn och ungdomar som det är störst tryck just nu.
Kommunen kommer att ta emot ca.50 detta år och nästa år är prognosen 72 st. Det är brist på
godemän och socialsekreterare. Kommunen har inrättat en Stabsgrupp som träffas varje
måndag, samt att vi deltar i länets telefonkonferenser varje måndag em. Bäckedals folkhögskola
kommer att starta upp utbildning för vägledarna som ska jobba på våra HBV hem.

§ 59. Partilokalen
Avtalet är uppsagt på lokalen from 1 dec 2015. Vi kommer att få ha tillgång till förrådet.

§ 60. Avslutning.
Abbas avslutade mötet

Abbas Khanahmadi

Göran Pålsson

ordförande

Justerare:

