Protokoll från Arbetarekommunens representantskap 2014-09-22
Plats: Lillhärdals skolmatsal
Närvarande föreningar och medlemmar:
Mitthärjedalens: Sten-Olof Westlund, Mariann och Lennart Olsson.
Lillhärdal: Gunilla Hedin, Harry Persson, Lennart och Inga-Lill Mårtensson, Gunilla Zetterström
Bäcke, Henry Johansson.
Ytterhogdal: Alf Larsson, Solveig Haugen.
Funäsdalen: Elsie och Gottfrid Jonsson, Hertha G. Höglund, Magnus Renfeldt.
Sveg: Hjördis och Jan-Erik Hagström , L-G Nordlander, Nils-Erik Norderud, Stefan Törnberg,
Göran Påhlson, Leif Hillgren, Abbas Khanahmadi, Jonny Springe, Jan Svensson.
(Samt en person vars namn var svårt att tyda kanske Gunnar G något.)

§ 32. Abbas hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 33. Göran Påhlson valdes att justera 1oktober, ABF.
§ 34. Föregående protokoll från 26 maj och 11 juni lästes upp och lades med godkännande till
handlingarna.
§ 35. Styrelsen har föreslagit en analysgrupp då en i gruppen tackat nej föreslogs Göran Påhlson.
Därmed består gruppen av Göran, Abbas Khanahmadi och Martin Södergårds.
§ 36. Valresultatet 2014 i kommun, region och riksdag föredrogs av Abbas. Resultatet och
fördelningen av mandat i kommunen skapar svårigheter att bilda majoritet. Moderaterna fick 6
mandat, Centern ökade 2 och fick 7, Folkpartiet förlorade 1 av 2, Kristdemokraterna förlorade
sitt mandat, Socialdemokraterna förlorade 1 mandat och har nu 15, Vänsterpartiet behöll sina 2,
Härjedalspartiet fick 3 samt Sverigedemokraterna behöll sina 3. Abbas ställde proposition på om
vi ska gå i opposition eller försöka bilda majoritet med tänkbara partier. Representantskapet
svarade med rungande enighet att man vill bilda majoritet. Styrelsen har utsett Gunilla

Zetterström Bäcke, Abbas Khanahmadi och L-G Nordlander att förhandla för att kunna bilda
majoritet i kommunfullmäktige. Medlemsmötet beslutade att kommunstyrelseordförandeposten
inte är förhandlingsbar och att förhandlingsresultatet skall lyftas tillbaka till ett extrainsatt
Representantskap den 20 oktober i Sveg kl. 18.30.
§ 37. Nomineringar inför kommande val till nya mandatperiodens Styrelser, nämnder och andra
uppdrag skall genomföras. Valberedningens sammankallande Gunilla Hedin skickar ut
information om valen och en tidsplan genom mejl till föreningsordförandena.
Arbetarekommunens utlysta representantskap flyttas från den 3 november till den 17 november i
Hedeviken där val av kandidater till de olika uppdragen genomförs. Den 26 november genomför
kommunfullmäktige sina val av ledamöter till styrelser och nämnder.
§ 38. Under aktuella politiska rapporter lyftes frågan om bostäder upp. Gunilla ZB berättade om
planerad renovering av Ringvägen samt att frågan utreds för att hitta fler bostäder. Gunilla ZB
tog även upp att vid budgetförhandlingarna gällande budget 2015 har några nämnder lagt
underfinansierade budgetar. Gottfrid påpekar att det är akut med ett gruppboende i Funäsdalen.
Busslinjerna inför skolstart kommer att ändras och en lördagstur tur och retur Lillhärdal kommer
att införas.
§ 39. Under övrigt lyftes frågan om en Överförmyndare. Efter den hårda kritik kommunen fått
från Länsstyrelsen om hur illa Överförmynderiet fungerat har vi beslutat att omorganisera och ta
bort nämnden då det är möjligt att utse en person som överförmyndare. En lång diskussion
utbröt om vilka egenskaper en sådan person måste ha för att kunna fungera. Om den personen
enbart skulle utses politisk eller anställas och utses i kommunfullmäktige i samband med övriga
valärenden. Representantskapet beslutade att Gunilla ZB lyfter frågan i kommunstyrelsen och
återkommer till medlemsmötet med ett förslag som kommer att åtgärda de svagheter i
handläggningen av överförmyndarfrågorna som beskrivs i Länsstyrelsens kritik.
§ 40. Mötet avslutas.
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