Härjedalen

Protokoll fört vid Arbetarkommunens Representantskap
2015-01-19.

Plats: Folkets Hus Sveg
Tid 18:30
Närvarande:
Mitthärjedalens S-Förening: Stieg Englundh, Magnus Rehnfeldt, Rune Berglund, och Sune
Halvarsson. Svegs S-förening: Göran Påhlson, Sören Backlund. Lillhärdals S-Förening: Inga-Lill
Mårtensson, Harry Persson.
Ytterhogdals S-Förening: Anna-Lena Andersson.

§ 68. Inledning
Ordförande Abbas Khanahmadi hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 69 a. Val av Sekreterare.
Till sekreterare för mötet valdes Stieg Englundh.
§ 69 b. Val av Justerare.
Till att justera dagens protokoll valdes Inga-Lill Mårtensson
§70. Föregående protokoll.
Föregående protokoll lades till handlingarna efter genomgång.

§ 71. Aktuella Politiska Rapporter.


Riks
Det fungerar nu bra, S har fått bättre förutsättningar, Stefan Löfven får anses vara stark i
decemberuppgörelsen.
Den interna kommunikationen mellan de styrande partierna, bör förbättras framförallt
Åsa R. (Mp), ett annat problem är alliansbudgeten.

Kulturministern (Alice Bah Gunke) har lyckats vända mediernas kritik mot henne.
Abbas berättar vidare att det är mycket på gång, den ekonomiska prognosen är svår, det
blir troligtvis åtstramning under 2016 för att under 2017-2018 försöka vända.
Ett annat hot i vår omvärld, är de många krig som pågår.
Ardalan Shekarabi kommer till länet för att bland annat diskutera offentlig upphandling.


Region
På ett möte i bispgården med majoritetsgruppen i regionen beslutades att lägga ner 5 st.
tandvårdskliniker men spara 2, Hoting och Hede, på grund av avståndet för människor
att besöka tandvård.
Hopp och tro lever bland tjänstemän men Region Jämtland Härjedalen ligger ekonomiskt
med ett underskott på -162 miljoner kronor per januari 2015.
Det innebär att det vilar ett stort ansvar på politiken.
Diskussioner har förts, varför det inte finns flera regionala verksamheter ut i
kommunerna, som det är nu så finns det två regionala verksamheter i Härjedalen, det är
primärvården och Bäckedals Folkhögskola, en utredning under 2015 ska visa vad och var
man kan lokalisera verksamheter från Region Jämtland Härjedalen.



Kommun
Flygbolaget Avies har åter vunnit upphandlingen om flyget på Svegs flygplats, detta
ifrågasätts ifrån både kommunen, Regionen, Polisen mfl. De ekonomiska skillnaderna i
anbuden anses alldeles för stora, nästa anbudsgivare efter Avies är ca 23 miljoner dyrare
och då måste man börja undra, mycket kritik har flygbolaget fått och det verkar fortskrida
med diverse tekniska problem och haverier.
Regionen, Kommunen och Näringslivet kommer att göra en protestskrivelse, till berörd
myndighet (trafikverket)
Socialjouren för alla 8 kommunerna bör kunna samverka och samarbeta.
Kvinnojouren har diskuterats det gäller ca 800.000:- kronor årsbasis, det borde finnas
förutsättningar att lösa detta gemensamt bland kommuner i länet.
Rune Berglund menar att detta borde vara ett statligt ansvar eftersom det bottnar i
rättsväsendet.
Anna-Lena Andersson menar att kommunala representanter ska diskutera detta med
styrelsen för Kvinnojouren och inte med personalen.
Vidare informerar Anna-Lena att budgetberedningens arbete fortgår som bygger på 3
årsbasis 2014 (som har varit), 2015 och 2016. Tänket har övergått från förvaltningsstyrt
till koncerntänk.
Första kommunstyrelsen har gått av stapeln och det fungerade bra.
Några små korta inlägg från mötet:
Magnus R
Vill att viktiga projekt måste marknadsföras och inte låta de borgerliga ta över.
Sune H
Vill att vi ska lägga långsiktiga planer och projekt för Socialdemokraterna.
Abbas
Säger att det är viktigt att föra ut den plattform som vi gått till val på, sprida
informationen är ett ansvar hos oss alla från nämndsordföranden till aktiva medlemmar,
och vi måste lämna bypolitiken och se Härjedalens Kommun som en helhet.

§ 72. Nomineringar till Distriktskongressen 18 april 2015 (lämnas senast 30 jan 2015)
S-föreningar i Härjedalen har inte lämnat några förslag därav AK´s styrelse föreslår följande:
Abbas Khanahmadi nomineras till ordinarie ledamot i VU
Lena Bäckelin och Abbas Khanahmadi nomineras till ordinarie ledamöter i DS
Rune Berglund nomineras till distriktets valberedning
Repskapet beslutar enligt förslaget ovan.

§ 73. Nomineringar till AK Härjedalen inför årsmötet 2015
Föreningar har rätt att nominera fram till den 20 februari.
Tidsnöden verkar ganska stor för nomineringsproccesen därför menar mötet, att man kan utgå
från de förslag som valberedningen har och att dessa förslag går ut med handlingarna inför
årsmötet.
§ 74. Val av förtroendevalda till kommunala bolag.
Mötet menar att det till Härjegårdars styrelse bör finnas en representant från Sveg, Hede och
Funäsdalen där Härjegårdar har bestånd.
Ingen vet under mötet hur det ska se ut mot YPRO Abbas diskuterar detta med kommunalrådet
Gunilla Zetterström- Bäcke. HTAB är också ett frågetecken eftersom bolaget eventuellt ska
säljas.
§ 75. 1:a maj 2015 (Ytterhogdal)
1:a maj 2015 ska vara i Ytterhogdal huvudtalare blir Anna-Caren Sätherberg, hon är bokad och
antalet talare kommer att hållas nere, men vi ska ha en ungdomstalare (SSU) Samt att AKs
ordförande ska inleda mötet.
§ 76. Övrigt.
Följande 3 områden bör lyftas upp för en dialog inom Arbetarekommunen:
Folkets Hus, hur har det gått, Vad händer i framtiden?
Kyrkans frågor bör lyfts i partiet för en större förankring.
Härjegårdar, vilket uppdrag har kommunala bostadsbolaget?
Sune Halvarsson informerar att det är 100 år sedan Joe Hill avrättades och att det bör
uppmärksammas på något vis, det finns en herre på ABF i Bräcke Bertil Jonsson som kan en hel
del i detta ämne någon tar kontakt för att höra vad man skulle kunna hitta på för något
arrangemang.
Sune vill också att vi ska försöka förnya oss vad gäller mötesformer med digitala verktyg Abbas
påpekar att utrustningen som finns är för gammal, men Abbas tar på sig att undersöka vad som
behövs och till vilka kostnader.

Med detta tackade Ordförande Abbas för visat intresse och avslutade mötet.

____________________
Sekr. Stieg Englundh

______________________
Ordf. Abbas Khanahmadi

____________________
Justerare. Inga-Lill Mårtensson

