Protokoll fört vid Härjedalens Arbetarkommuns representantsskapsmöte 2012-10-15
Plats: Hedeviken, Trosavik
Närvarande: Abbas Khanahmadi, Gottfrid Jonsson, Leif Nilsson, Gunilla Zetterström-Bäcke,
Anna-Lena Andersson, Lars-Gunnar Nordlander, Mats Haldosén, Lennart Olsson, Sune
Halvarsson, Göran Påhlson, Stefan Thörnberg, Maj-Lis Larsson, Gustav Höglund, Margareta
Molin
§ 53

Ordföranden Abbas Khanahmadi öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Förelagd dagordning beslutades följas.

§ 54

Till sekreterare valdes Margareta Molin

§ 55

Till justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lars Gunnar
Nordlander

§ 56

Föregående protokoll lämnades utan kommentarer och lades till handlingarna

§ 57

Aktuella politiska rapporter
 Från Nämnden för bildning, fritid och kultur rapporterades att
 Kostnaderna behöver sänkas med ca 1,7 miljoner för att
komma i balans.
 Wemerskolan har en negativ sökbild och få behöriga går f.n i
år 1. Diskussion om hur Wemerskolan kan användas på bästa
sätt bl.a framfördes olika förslag såsom vårdutbildning,
yrkeshögskoleutbildning m.m.
 Från Socialnämnden rapporterades att
 Socialnämnden äskade 13 miljoner men har varit tvungen att
banta 4 – 5 miljoner
 Neddragningarna har bl.a gjorts genom att dagverksamheten
för dementa har lagts ner och återsökning av medel från
Migrationsverket
 Från Samhällsbyggnadsnämnden rapporterades att
 Det kan bli tal om ny renhållningstaxa nästa år
 Nämnden vill spara in på skötseln av Wemerskolan
 Från Kommunstyrelsen rapporterades att
 Budgeten för kommunen är i balans
 Överskott genom FORA ger en vinst som kan användas på
olika sätt bl.a finns önskemål om chefsutbildning.
Försiktighet rekommenderades dock när det gäller
användandet av överskottet
 Den 31 oktober kl. 18.30 kommer det att bli information om
ev. asylboende i Hede. Migrationsverket kommer att närvara
vid detta möte.
 Ordföranden Abbas Khanahmadi rapporterade från förtroenderådet att





§ 58

§ 59

Regionfrågan har tonats ned. De regioner som vill bilda
region får göra detta redan 2015. Väntar man går frågan över
till Landstinget 2019
 Pär Nuder kommer att besöka rådet
 Partikongress den 2013-04-03—07
 Val till partikongress sker under tiden 2012-10-25-11-21
 Organisationsutredning påbörjad i Jämtland. Jobb &
utveckling ansvarar Marie Nordén och Robert Uitto för, Må
bäst kampanj/hälsofrågor ansvarar Gunnar Sandberg och
Harriet Jorderud för
 Anna-Karin Sätherberg och Eva Marcusdotter besöker
arbetarkommunens styrelse i Härjedalen den 19 november
2012.
 Socialdemokraterna ska lanseras som Framtidspartiet
 Den 2012-10-03 var det träff om valplattform med V, S, C
och FP
Information om Kyrkovalet 2013
 Sträva mot att få alla församlingar i Härjedalen att bli ett helt
pastorat i Härjedalen med socialdemokratisk ledning. I dagens
läge är det bara Svegsbygdens församling som har egen
socialdemokratiskt majoritet, minoriteten är Kyrkans väl.
Övriga församlingar har kyrkoråd utan speciell politisk profil.
 Den 13 december kommer stiftet att besluta om
församlingarnas organisationer

Landstingets ekonomi
 Landstingets ekonomi har ett underskott på 80 – 100 miljoner
 Arbetarkommunen i Härjedalens kommun beslutade att
godkänna 25 öres skattehöjning
Inbjudan från Härjedalens arbetarkommun av partiordförande Stefan Löfven
Förslag finns att socialdemokraternas ordförande Stefan Löfven besöker
Härjedalens arbetarkommun den 3 december 2012.

§ 60

Motion om tillsättning av projektansvarig för utbyggnad av bynät i kommunen
 Regeringen har satt målet att befolkningen ska ha tillgång till
minst 100 Mb
 100 Mb kan endast nås via fiber
 Kommunen bör gå in med resurser för att öka stöd, projektera
samt äga bynätet. Det är en nödvändig lösning för att
utbyggnaden ska ta fart.
 Härjedalens socialdemokrater beslutar att anta Motionen om att
kommunen ska tillsätta projektansvarig för utbyggnad av
bynätet i kommunen

§ 61

Kampanjveckor under v. 41 – 43
Informerades om att det behövs utåtriktad verksamhet och förslagsvis bör detta
ske under veckorna 41 – 43

§ 62

Personligt ombud för psykiskt sjuka
Efterfrågan på personligt ombud för psykiskt sjuka. Idag finns det inget ombud
tillgängligt och frågan hänger i luften. Denna fråga kommer upp i
Socialnämnden och då bör nämnden fatta beslut och agera för att verksamheten
ska komma igång.

§ 63

Migrationsverkets begäran
Migrationsverket vill att Härjedalens kommun återgå till avtalet att ta emot
minst 30 nyanlända per år.

Margareta Molin
Sekreterare

Lars-Gunnar Nordlander
Justerare

Abbas Khanahmadi
Ordförande

